
     

Info en inschrijvingen op: 
www.tenniswezemaal.be/tennisacademie  
 

 Start van de lentelessen: maandag 20 april 
 De inschrijvingen sluiten af op 1 maart, daarna 

enkel nog aanvulling van de groepen. 
 Alleen leden van de club mogen les volgen 

(uitgezonderd bij de start2tennis volwassenen).  
 Iedereen moet zijn lidmaatschap vernieuwen op 

www.tenniswezemaal.be. Let op: na 15 maart zijn 
de tarieven hoger. 

 
Hoe inschrijven? 

 Bepaal aan de hand van de info waarvoor je wil 
inschrijven: kidstennis-clubtennis- 
competitie jeugd-volwassenen 

 Vul het juiste inschrijvingsformulier in met 
aanduiding van AL  je beschikbare uren  
(hoe meer, hoe beter) 

 
Bekendmaking groepen en lesuren: 
In clubhuis:  zaterdag 28 maart tussen 10 en 12u. 
Indien je niet aanwezig kan zijn:  
Via mail: stuur ten laatste 30 maart  ZELF een mail naar 
academie@tenniswezemaal.be om je juiste lesuur te weten. 
 
Betaling: 
Pas betalen NA bekendmaking van je lesuur en groep. 

 Cash in het clubhuis op bovenvermelde infodag 
 Via overschrijving op BE58 0688 9317 1579 met 

vermelding van je naam uiterlijk tegen 20/04 
 
Lesnemers die niet betaald hebben voor 20/04 verliezen hun 
plaats.  
 

 

LENTELESSEN, 

STAGEWEKEN EN 

KAMPEN 2020 
 

CONTACTGEGEVENS 

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 en Charis            charon.tenniswezemaal@gmail.com 

Info Tornooien 

Tessa Gordts  tessa_gordts@hotmail.com 

 

Info tennisschool: www.tenniswezemaal.be/tennisacademie 

Tennis Wezemaal vzw 

Spikstraat 9 

3111 Wezemaal 

 

016/58 01 86 

INSCHRIJVINGEN LESSEN 

 

ALGEMENE INFORMATIE 

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

o Kidstennis voor de jongere kinderen (2010-
2016): wit, blauw, rood of oranje 

 Bij twijfel over de juiste kleur gelieve 
zelf een mail te sturen naar de 
verantwoordelijke: 
charon.tenniswezemaal@gmail.com 

o Clubtennis voor kinderen die recreatief 
willen tennissen (2002-2009). 
Lesgevers bepalen wie bij geel of bij groen 
hoort. Er wordt soms geopteerd om langer 

met de groene bal te tennissen voor langere 
rally’s en meer spelplezier.   

o Competitietennis voor kinderen die 
deelnemen aan tornooien en interclub. 
Doelstelling is om jaarlijks min. 5 tornooien te 
spelen. 
De tennisacademie beslist wie kan deelnemen 
aan deze lessen. 
Categorieën:  
U9 (2011-2012) 
U11 (2009-2010) 
U13-15-18 (2008-2002) 

 Enkel leden van de club kunnen les volgen in de lente. 
 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, behalve mits annulatieverzekering. 

 Het is mogelijk om een annulatieverzekering te 
nemen. Bij afwezigheid van 4 of meer opeenvolgende 
weken omwille van medische redenen (doktersbriefje) 
worden de gemiste lessen dan terug betaald. Voor 
kids- en clubtennis bedraagt de premie hiervoor € 10, 
voor competitiespelers en volwassenen € 15. 

 Gelieve aangepast schoeisel te dragen. Loopschoenen 
zijn niet toegelaten op gravel. 

 Rackets zijn beschikbaar op de club. 
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Opgegeven leeftijden van de groepen zijn richtleeftijden,  
de definitieve indeling gebeurt door de tennisacademie. 
Nieuw: bij rood en oranje duurt een les 1u30 min, waarvan 1u les 
en 30 min begeleid tennis met wedstrijdjes 
 
Wit-Blauw: 2014-2015-2016 
Prijs 35 euro 

- 6 weken les (1u) 
- Lesmomenten: zaterdag 9u30 en woensdag 13u30. 

Rood: 2012-2013 
Prijs 55 euro  

- 6 weken les (1.5u) – 1u les en 30 min begeleid tennis 

- Lesmomenten: zaterdag 10u30 en woensdag 14u30. 
Oranje: 2010-2011 
Prijs: 70 euro 

- 6 weken les (1.5u) – 1u les en 30 min begeleid tennis 
- Lesmomenten: zaterdag 9u en woensdag 13u30. 

 
 

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-Geel: 2002-2008 (ervaren 2009) 
Prijs: 60 euro  

- 6 weken les (1u) 
- Lesmomenten: dinsdag 18u, woensdag 18u,  

donderdag 18u, zaterdag 12u en 13u 

Voor jeugd die deelneemt aan tornooien en interclub. Doelstelling 
is om jaarlijks 5 tornooien te spelen. De tennisacademie beslist wie 
kan deelnemen aan deze lessen. 
 
U09 (2011-2012 & ervaren 2013):  
Lesmomenten: ma 16u, woe 13u30 en 16u30, vr 16u 
U11 (2009 – 2010):  
Lesmomenten: ma 16u, woe 15u, vr 16u 
U13 (2007 – 2008):  
Lesmomenten: ma 17u30, vr 17u30, zat 10u en 11u30 
U15 (2005 – 2006):  
Lesmomenten: ma 17u30, vr 17u30, zat 10u en 11u30 
U18 (2002 – 2004):  

Lesmomenten: ma 17u30 en 19u, woe 16u en 17u, vr 17u30, zat 
10u en 11u30 
 
Prijs (voor 8 lesweken): 

- 120 euro voor 1.5u les met 4 personen 
- 160 euro voor 1.5u les met 3 personen 
- 80 euro voor 1u met 4 personen 
- 110 euro voor 1u met 3 personen 

Optie:  Duo-les voor U9 en U11 indien interesse. 
De tennisacademie beslist over duur van de training: 1u of 
1,5u). Indeling gebeurt volgens speelniveau, 
beschikbaarheid terreinen, aantal gespeelde tornooien en 

deelname aan interclub. 
 

 LESSEN VOLWASSENEN 

Iedereen ouder dan 18 jaar, recreatie  en competitiespelers.  
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. 

 Overdag (9-16u)  
Woe: 9-12u, do: 9-11u, vr: 11-15u 

 Avond in de week  
Ma-di-woe-do-vr: 19-22u 
 

Prijs (voor 8 lesweken): 
95 euro voor 1u les met 4 personen 
125 euro voor 1u les met 3 personen 
 
Start to tennis (ook voor niet-leden): Aanleren van de 
basistechnieken tennis, voor mensen zonder tenniservaring.  
Prijs: 75 euro voor leden en 90 euro voor niet-leden 
8 weken les van 1u 

Op donderdag van 20-21u of 21-22u 
 

Privé-lessen: 
Wie interesse heeft in privé-lessen dient contact op te nemen 
met Jarich Windelinckx:  jarich.tenniswezemaal@gmail.com  
Groepslessen hebben  voorrang op privé-lessen. 
 
Voor nieuwe lesvolgers zal er een testmoment ingepland  
worden. Meer info volgt na inschrijving. 

 

KIDSTENNIS 
Wit- Blauw – Rood - Oranje 

CLUBTENNIS 
Groen – Geel – Start2clubtennis 

COMPETITIE 
U9 – U11 – U13 – U15 – U18 

INSCHRIJVINGEN KAMPEN & 

STAGES 

Info en inschrijvingen op: 
www.tenniswezemaal.be/tennisacademie  
Hoe inschrijven? 

 Bepaal aan de hand van de info waarvoor je wenst 
in te schrijven  

 Vul het juiste inschrijvingsformulier in  
Vragen ? 
Stuur een mail naar academie@tenniswezemaal.be  
Betaling: 
De eerste dag van de stage ter plaatse 

VOLWASSENEN STAGES 

Paasstage volwassenen 1                 6-8-10 april 
 
Zomerstage volwassenen 1              13-15-17 juli 
Zomerstage volwassenen 2              10-12-14 aug. 
 
 

KAMPEN JEUGD 4-12 JAAR 

Zomerkamp 1      13- 17 juli 
Zomerkamp 2       27 - 31 juli 
Zomerkamp 3       10 - 14 augustus 
Zomerkamp 4       24 - 28 augustus  
 

JEUGDSTAGE 13-18 JAAR 

Jeugdstage 1                 20-24 juli 
 

COMPETITIESTAGES 
U9 – U11 – U13 – U15 – U18 

PASEN: Interclubstage U9-11-13-15-18 6 - 10 april 
 
Competitiestage jeugd 1 U9-11-13-15-18 6-10 juli  
Competitiestage jeugd 2 U9-11-13-15-18 17-21 aug. 
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