INSCHRIJVINGEN LESSEN

LENTELESSEN 2022

CONTACTGEGEVENS

Info en inschrijvingen op:
www.tenniswezemaal.be/tennisacademie
•
Start van de lentelessen: maandag 18 april
•
De inschrijvingen sluiten af op 10 maart, daarna
enkel nog aanvulling van de groepen.
•
Alleen leden van de club kunnen les volgen
•
Iedereen moet zijn lidmaatschap vernieuwen op
www.tenniswezemaal.be. Let op: na 31 maart zijn
de tarieven hoger.
•
Testmoment in maart: voor meer info stuur mailtje
naar kids.tenniswezemaal@gmail.com

ALGEMENE INFORMATIE
•

o

o

Hoe inschrijven?
•
Bepaal aan de hand van de info waarvoor je wil
inschrijven: kidstennis-clubtenniscompetitie of wedstrijdtennis jeugd-volwassenen
•
Vul het juiste inschrijvingsformulier in met
aanduiding van AL je beschikbare uren
(hoe meer, hoe beter)

o

o

Bekendmaking groepen en lesuren:
Algemene Coordinatie
Martin Vosswinkel
0475/30 15 20
martin.tenniswezemaal@gmail.com
Competitie
Nicolas Hosten

nicolashosten@hotmail.com

Clubtennis (Geel – Groen)
& Volwassenen
Jarich Windelinckx
jarich.tenniswezemaal@gmail.com
Kidstennis (WBRO)
Charon, Charis & Janne

kids.tenniswezemaal@gmail.com

Info Tornooien
Tessa Gordts

tessa_gordts@hotmail.com

Zaterdag 26/03 tussen 10-12u: bekendmaking van de
groepen en betaling mogelijk. Afspraak hiervoor in ons
clubhuis.
Betaling:
Tijdens de betaaldag op zaterdag 26/03 tussen 10-12u of NA
bekendmaking van je lesuur en groep.
•
Cash in gesloten enveloppe met naam van de
lesnemer, af te geven aan de lesgever bij de eerste
les
•
Via overschrijving op BE58 0688 9317 1579 met
vermelding van je naam uiterlijk tegen 18/04

•

•
•
•
•

Info tennisschool: www.tenniswezemaal.be/tennisacademie
Tennis Wezemaal vzw
Spikstraat 9
3111 Wezemaal
016/58 01 86

Bij jeugd is er een indeling in categorieën naargelang
leeftijd en/of niveau

•
•

Kidstennis voor de jongere kinderen (2019-2013):
wit, blauw, rood of oranje
▪
Kinderen zonder tenniservaring van 2013
en jonger volgen de adviesleeftijden bij
kidstennis.
Clubtennis voor kinderen die recreatief willen
tennissen (2012-2005).
Lesgevers bepalen wie bij geel of bij groen hoort.
We opteren soms om langer met de groene bal te
tennissen om zo langere rally’s te hebben en meer
spelplezier te ervaren.
Wedstrijdtennis voor kinderen die af en toe een
tornooi of wedstrijd spelen en ook naast de lessen
vrij komen spelen op de club.
Competitietennis voor kinderen die deelnemen
aan tornooien en interclub. Doelstelling is om
jaarlijks minstens 5 tornooien te spelen.
De tennisacademie beslist wie kan deelnemen aan
deze lessen.
Categorieën:
U9 (2013-2014)
U11 (2011-2012)
U13-15-18 (2010-2004)

Lidmaatschap 2022:
o Iedereen kan lid worden van de club
o Als lid van de club kan je ook buiten de
lessen vrij komen spelen
o Enkel leden van de club kunnen les volgen in
de lente
o Aanvraag lidmaatschap via:
www.tenniswezemaal.be/inschrijving
Er worden enkel lessen verplaatst omwille van
afwezigheid van de lesgever, niet omdat lesnemers
niet aanwezig kunnen zijn.
Het is mogelijk, afhankelijk van de beschikbaarheid,
om meerdere uren per week te volgen
Gemiste lessen worden niet terugbetaald of
gecompenseerd.
Gelieve aangepast schoeisel te dragen. Loopschoenen
zijn niet toegelaten op gravel.
Rackets zijn beschikbaar op de club.
Het algemeen reglement van de club is te vinden op
onze website: www.tenniswezemaal.be/club

KIDSTENNIS
Wit- Blauw – Rood - Oranje
Opgegeven leeftijden van de groepen zijn richtleeftijden,
de definitieve indeling gebeurt door de tennisacademie.
Duur van de lessen in de lente: 1 uur
Wit (Multimove): 2019
Prijs 40 euro
6 weken les (1u)
Lesmomenten: zaterdag
Blauw: 2017-2018
Prijs 40 euro
6 weken les (1u)
Lesmomenten: zaterdag
Rood: 2015-2016
Prijs 45 euro
6 weken les (1u)
Lesmomenten: zaterdag
13u30, 14u30 of 15u30
Oranje: 2013-2014
Prijs: 50 euro
6 weken les (1u)
Lesmomenten: zaterdag
13u30 of 14u30.

9u en woensdag 13u30.

9u en woensdag 13u30

10u of 11u en woensdag

LESSEN VOLWASSENEN –

WEDSTRIJDTENNIS

GROPESLESSEN OF PRIVE

U9 – U11 – U13 – U15 – U18

Iedereen ouder dan 18 jaar, recreatie en competitiespelers.
Ook Start 2 Tennissers kunnen hiervoor inschrijven, indeling
van de groepen op basis van niveau/speelervaring.
Onderstaande prijzen zijn voor lessen van 1u met 4
deelnemers.
Bij grote aanvraag zijn we genoodzaakt groepen van 5
spelers
op te stellen. De spelers van de groep moeten dan zelf een
beurtrol afspreken. De prijs van de lessen wordt herrekend
op basis van het aantal deelnemers in de groep.
VOLWASSENEN:
•
Overdag (9-16u)
•
Avond in de week (ma-di-woe-do-vr: 19-22u)
•
8 weken les (1u)
•
Prijs overdag:
90 euro
•
Prijs week na 18u: 100 euro

9u of 10u en woensdag

CLUBTENNIS
Groen – Geel – Start2clubtennis
Voor recreatiespelers en startende tieners. Samenstelling
van de groepen kan variëren. Bij clubtennis staat de
tennisbeleving centraal. Opgegeven leeftijden van de
groepen zijn richtleeftijden, de definitieve indeling gebeurt
door de tennisacademie.
Groen: 2012-2010
Prijs: 60 euro
6 weken les (1u)
Lesmomenten: dinsdag 17u, woensdag 15u30 of
16u30, donderdag 17u, zaterdag 11u of 12u
Geel: 2009-2005
Prijs: 60 euro
6 weken les (1u)
Lesmomenten: dinsdag 18u, woensdag 18u,
donderdag 18u, zaterdag 13u

Privé-lessen:
Wie interesse heeft in privé-lessen dient contact op te
nemen met Jarich Windelinckx.
email: jarich.tenniswezemaal@gmail.com
Tarieven op aanvraag.
Groepslessen hebben voorrang op privé-lessen.
Lessen overdag:
Het is mogelijk om zowel privélessen als ook volwassenen
lessen overdag te volgen.
Voor meer informatie en bijkomende vragen neem gerust
contact op met: Jarich Windelinckx.
email: jarich.tenniswezemaal@gmail.com

Voor jeugd die interesse heeft om eens een wedstrijd te
spelen en vrij komt tennissen op de club. Trainingen van
1u of 1.5u afhankelijk van de planning. De tennisacademie
beslist over de duur van de training ifv het
trainingsschema.
-

8 weken les van 1u of 1.5u
Prijzen zijn berekend voor 4 spelers en trainingen
van 1u. Deze dienen herrekend te worden indien
minder deelnemers en training van 1.5u.
Meerdere trainingen per week zijn mogelijk
(korting van
10 euro op tweede training).

U09:
1 lesmoment (maa, woe, vrij) = 90 eur
Lesmomenten: maa 16u en 17u, woe 13u30 en
15u, vrij 16u en 17u
U11:
1 lesmoment (maa, woe, vrij) = 90 eur
Lesmomenten: maa 16u en 17u, woe 15u en
16u30, vrij 16u en 17u
U13-15-18:
1 lesmoment (maa, vrij, zat) = 90 eur
Lesmomenten: maa tussen 17-19u, vrij 17u-19u,
zat 9-13u

COMPETITIETENNIS
OP UITNODIGING
Voor jeugd die deelneemt aan tornooien en interclub. De
tennisacademie beslist wie kan deelnemen aan deze lessen
(dit zal gebeuren op basis van aantal tornooideelnames).
Formule Competitie Light:
1 of 2x1.5u les in groep + 1x1u privé of les met 2
Formule Competitie Pro:
2 x 1.5u les in groep + 1u privé of les met 2 OF
3x 1.5u les in groep
-

Trainingspakket wordt individueel bekeken
8 weken les

Voor meer info: nicolashosten@hotmail.com

