
  

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

 De winterlessen starten op zaterdag 3/10 en het is 
een reeks van 19 lessen. 

 De inschrijvingen sluiten af op 15 augustus, daarna 
enkel nog aanvulling van de groepjes. 

 Leden krijgen voorrang bij de indeling van de 
groepjes. 

Hoe inschrijven? 
 Bepaal aan de hand van de info waarvoor je moet 

inschrijven: kidstennis-clubtennis- 
competitie jeugd-volwassenen 

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

Bekendmaking groepjes en lesuur: 
In clubhuis:  zaterdag 5 september tussen 9 en 11u in het 
oude clubhuis. 
 
Betaling: 
Pas betalen NA bekendmaking van je lesuur en groepje. 

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

vermelding van je naam uiterlijk tegen 15/9 
Bij volwassenen volgt er achteraf een aanpassing van het 
lesgeld indien het aantal personen in de lesgroep afwijkt van 
de oorspronkelijke indeling (4 per groep). 
 
Lesnemers die niet betaald hebben op 15/9 kunnen hun 
plaats verliezen aan iemand die op de wachtlijst staat. 

 

INSCHRIJVINGEN LESSEN ALGEMENE INFORMATIE 

 
 Bij jeugd is er een indeling in categorieën 

naargelang leeftijd en/of niveau 
 Kidstennis voor de jongere kinderen 

(2017-2010): wit, blauw, rood of oranje 
 Kinderen zonder tenniservaring 

van 2011 en jonger volgen de 
adviesleeftijden bij kidstennis. 

 Clubtennis voor kinderen die recreatief 
willen tennissen (2010-2002). 
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.  Startende tieners 
(2010 en ouder) kunnen best inschrijven 
bij groen. 

 Competitietennis voor kinderen die 
deelnemen aan tornooien en interclub. 
Doelstelling is om jaarlijks 5 tornooien te 
spelen. 
De tennisacademie beslist wie kan 
deelnemen aan deze lessen. 
Categorieën:  
U9 (2012-2013) 
U11 (2010-2011) 

U13-15-18 (2009-2003) 
 Niet-leden betalen extra voor de lessen. 

Zomerleden krijgen voorrang bij toewijzing 
groepjes en uren. 

 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 terugbetaald. Voor kids- en clubtennis 
bedraagt de premie hiervoor € 15, bij competitie 
en volwassenen € 20. 

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

 Rackets zijn beschikbaar op de club. 
 

 

 KALENDER WINTERLESSEN 

WINTERLESSEN 

2020-2021 

CONTACTGEGEVENS 

 

Algemene coördinatie 

Martin Vosswinkel  0475/30 15 20 

   martin@tenniswezemaal.be 

Competitie 

Nicolas Hosten  hostennicolas@gmail.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.tenniswezemaal@gmail.com 

Info tennisschool: www.tenniswezemaal.be/academie 

Tennis Wezemaal vzw 

Spikstraat 9 

3111 Wezemaal 

 

 

 

http://www.tenniswezemaal.be/tennisacademie
http://www.tenniswezemaal.be/


  

Opgegeven leeftijden van de groepjes zijn richtleeftijden,  
de definitieve indeling gebeurt door de tennisacademie. 
Bij 2x les/week krijg je 10 euro korting. 
Leden krijgen voorrang op niet-leden. 
Nieuw: Alle kinderen van blauw/rood/oranje mogen op 13/3 gratis 
deelnemen aan de Kids Toer op de club. 
 
Wit-Blauw: 2017-2016-2015-2014 
Prijs 170 euro (niet-leden 180 euro) 

- 19 weken les (1u) & gratis kids toer voor blauw op 13/3. 
- Lesmomenten: zaterdag 9u en woensdag 13u30. 

 
Rood: 2013-2012 (ervaren 2014) 
Prijs voor leden (niet leden betalen € 10 extra) 
  1 lesmoment (woe of zat) = € 200 
  1 lesmoment  + speelmoment op donderdag  = € 290  
  2 lesmomenten (woe & zat) = € 390 
  2 lesmomenten + speelmoment op donderdag = € 480 

- 19 weken les van 1u15min + gratis deelname aan de kids 
toer van 13/03  

- Speelmoment = extra oefenen en wedstrijdjes onder 
begeleiding van een trainer  

- Lesmomenten: zaterdag 10u en 11u15 en woensdag 
14u30 en 15u45 

- Speemoment: donderdag 17u30-18u30 
 
Oranje: 2011-2010 (ervaren 2012) 
Prijs voor leden (niet leden betalen € 20 extra) 
  1 lesmoment (woe of zat) = € 280 
  1 lesmoment  + speelmoment op donderdag  = € 410  
  2 lesmomenten (woe & zat) = € 550 
  2 lesmomenten + speelmoment op donderdag = € 680 

- 19 weken les van 1u30min + gratis deelname aan de kids 
toer van 13/03  

- Speelmoment = extra oefenen en wedstrijdjes onder 
begeleiding van een trainer  

- Lesmomenten: zaterdag 9u en woensdag 13u30 
- Speemoment: donderdag 17u30-18u30 

 

Voor recreatiespelers en startende tieners. Samenstelling van 
de groepen kan variëren. Bij clubtennis staat de tennisbeleving 
centraal. Opgegeven leeftijden van de groepjes zijn 
richtleeftijden, de definitieve indeling gebeurt door de 
tennisacademie. 
Leden krijgen voorrang op niet-leden. 

 
Groen-Geel: 2009-2002 (ervaren 2010) 
Prijs voor leden (niet leden betalen € 20 extra) 
  1 lesmoment (woe of zat) = € 230 
  1 lesmoment  + speelmoment op dinsdag  = € 360  
  2 lesmomenten (woe & zat) = € 450 

  2 lesmomenten + speelmoment op dinsdag = € 580 
- 19 weken les van 1u + gratis deelname aan de kids 

toer van 13/03 voor Groen 
- Speelmoment = extra oefenen en wedstrijdjes onder 

begeleiding van een trainer  
- Lesmomenten GROEN: woe 15u en 16u, zat 12u  
- Lesmomenten GEEL: woe 18u en zat 13u 
- Speemoment GROEN & GEEL: dinsdag 18-19u 

 

Voor jeugd die deelneemt aan tornooien en interclub. Doelstelling 
om jaarlijks 5 tornooien te spelen. De tennisacademie beslist wie 
kan deelnemen aan deze lessen (dit zal gebeuren op basis van 
aantal tornooideelnames). 
Niet-leden betalen een extra bijdrage van € 20. Leden krijgen 
voorrang bij de indeling van de groepen. 

- 19 weken les van 1.5u  
- Interclubtraining = extra oefenen en wedstrijdjes onder 

begeleiding van een trainer  
- Prijzen zijn berekend voor 4 spelers en trainingen van 

1.5u. Deze dienen herrekend te worden indien minder 
deelnemers en training van 1u. 
 

U09:  
  1 lesmoment (maa, woe, vrij) = € 340 
  1 lesmoment  + IC training op zaterdag  = € 560 
  2 lesmomenten  = € 670 
  2 lesmomenten + speelmoment op zaterdag = € 890 

- Lesmomenten: maa 16u, woe 13u30, vrij 16u 
- Interclub/wedstrijdtraining: zaterdag 14-15u30 

U11:  
  1 lesmoment (maa, woe, vrij, zat) = € 360 
  1 lesmoment  + IC training op zaterdag  = € 580 
  2 lesmomenten  = € 710 

  2 lesmomenten + speelmoment op zaterdag = € 930 
- Lesmomenten: maa 16u, woe 15u, vrij 16u30, zat 10u30 
- Interclub/wedstrijdtraining: zaterdag 14-15u30 

U13:  
  1 lesmoment (maa, woe, vrij) = € 360 
  1 lesmoment  + IC training op zaterdag  = € 580 
  2 lesmomenten  = € 710 
  2 lesmomenten + speelmoment op zaterdag = € 930 

- Lesmomenten: maa 17u30, woe 16u30, vrij 17u30 
- Interclub/wedstrijdtraining: zaterdag 15u30-17u 

U15-18:  
  1 lesmoment (maa, woe, vrij, zat) = € 360 
  1 lesmoment  + IC training op zaterdag  = € 580 
  2 lesmomenten  = € 710 
  2 lesmomenten + speelmoment op zaterdag = € 930 

- Lesmomenten: maa 17u en 18u30, woe 19u, vrij 18u, zat 
12u30 

- Interclub/wedstrijdtraining: zaterdag 15u30-17u 
 
Privélessen en lessen per 2: 
Mogelijkheid om privélessen  en lessen per 2 te volgen. Prijs op 
aanvraag. 
Lesmomenten: maa tot vrij van 16-18u, zaterdag en zondag 

 LESSEN VOLWASSENEN 

Iedereen ouder dan 18 jaar, recreatie en competitiespelers. 
Prijzen zijn voor 4 spelers per lesgroep, ze worden herberekend 
op basis van het  aantal effectieve spelers.  
Leden krijgen voorrang op niet-leden, niet-leden betalen 30 euro 
extra. 

 Overdag: maandag tot vrijdag van 9-16u  
1u/week = 275 euro 

 Avond in de week(19-23u)  
1u/week = 300 euro 

 Zaterdag voormiddag en zondag voor- of namiddag 
1u/week = 300 euro 
 

 
Privé-lessen: 
Wie interesse heeft in privé-lessen dient contact op te nemen 
met Jarich Windelinckx.  
email: jarich.tenniswezemaal@gmail.com 

Privélessen zijn enkel mogelijk overdag of tijdens het weekend. 
Tarieven op aanvraag. 
Groepslessen hebben wel voorrang op privé-lessen. 
 
 

 

KIDS TOER 2021 

KIDSTENNIS 
Wit- Blauw – Rood - Oranje 

CLUBTENNIS 
Groen – Geel – Start2clubtennis 

COMPETITIE 
U9 – U11 – U13 – U15 – U18 

KIDSTORNOOI WEZEMAAL - Zaterdag 13/03 

 9-11u: blauw/ rood - 11-13u: oranje - 13-15u: groen 

 

 


