Herfst 2019/Winter 2020
Edegem en Wilrijk
U kan enkel inschrijven via de
website tennisvoorkids.com. Uw
inschrijving wordt automatisch via
email bevestigd met als bijlage uw
factuur en betaalinstructies. De
inschrijving is definitief van zodra u
op “verzenden” heeft geklikt.

WAT BRENG JE MEE?
Aangepast schoeisel. Op het tennisveld
draagt elke speler stabiele sportschoenen
met propere zolen.
Je ‘Tennis voor Kids’-T-shirt. Dit is het
uniform van ‘Tennis voor Kids’. Door de
herkenbaarheid wordt de veiligheid van de
deelnemers gewaarborgd en ontstaat er
bovendien een gevoel van samenhorigheid,
wat de groepssfeer zeker ten goede komt.
Bij aanvang van de tennislessen kunt u dit
T-shirt aankopen voor slechts €9.
Het tennismateriaal en de verzekering van
de deelnemers is inbegrepen in de prijs!

Telefonische boekingen,
annulaties of wijzigingen
worden nooit aanvaard.
Indien u de inschrijving annuleert
vóór aanvangsdatum, betaalt u een
administratieve vergoeding van €25
per inschrijving aan ‘Tennis voor
Kids’. Wanneer u niet opdaagt, of
wanneer u annuleert ná het begin
van de lessenreeks wordt het volledige inschrijvingsgeld aangerekend.

V.U. : Goossens Christian - Niet op de openbare weg werpen

INSCHRIJVEN

De algemene voorwaarden vindt u
op onze www.tennisvoorkids.com

CONTACT
Tennis voor Kids vzw,
Bindstraat 20, 2600 Berchem
03/239 17 27
info@tennisvoorkids.com
Ons secretariaat is open van
maandag t.e.m. vrijdag, telkens
van 9u - 12u30 en 13u30 - 16u.

ONTDEK ONS
VOLLEDIGE
AANBOD OP

Tennis
lessen
3-13 jaar

Winteres
tennisstag
e
tijdens all
anties
schoolvak !
in Edegem

Kleutertennis (3-5 jaar)

EDEGEM

We laten onze allerkleinsten op een speelse en recreatieve manier
kennismaken met tennis. Daarbij ligt de nadruk vooral op balinzicht,
balvaardigheid en oog-handcoördinatie steeds aan de hand van
keitoffe tennisspelletjes en basisoefeningetjes.

‘Sportcentrum Mariënborgh’
Doornstraat 65B, 2650 Edegem
Zondag
10.00u-11.00u		

Kleuters, Midi’s

Minitennis (6-7 jaar)

11.00u-12.00u		

Kleuters, Mini’s

Hier zetten de kinderen hun eerste stappen naar het ‘echte Tennis’.
Op een speelse manier leren onze minitennissers de juiste greep en
houding. De nadruk ligt op het leren en inoefenen van de forehand
en backhand, maar ook de volley komt af en toe al aan bod. En geen
paniek, ook de tennisspelletjes zullen zeker niet ontbreken!

12.00u-13.00u		

Mini’s, Tennisinitiatie

Data herfst 2019:
22/09 - 29/09 - 06/10 - 13/10 - 20/10
27/10 - 10/11 - 17/11 - 24/11 - 08/12
Data winter 2020:
12/01- 19/01- 26/01 - 02/02- 09/02
16/02 - 08/03 - 15/03 - 22/03 - 29/03

Miditennis (8-9 jaar)
Tijdens deze lessenreeks proberen we de forehand en de backhand
te perfectioneren. We werken ook aan de bal-bots-slaancoördinatie
en aan de plaatsing van het lichaam t.o.v. de bal en in het veld. Onze
miditennissers leren de beginselen van de opslag en trainen ook
specifiek op hun forehand-volley.

Tennisinitiatie (10-13 jaar)
Deze deelnemers beschikken al over een stevige basis van de verschillende tennisslagen. Tijdens deze lessen-reeks besteden we dan
ook vooral aandacht aan de technische kant van alle basis- slagen
(forehand, backhand, opslag en forehandvolley) om zo te proberen
elke slag te perfectioneren.

Prijzen Tennislessen

WILRIJK

10 tennislessen (10 x 1 uur) in Edegem
of Wilrijk voor Kleuters, Mini’s, Midi’s
en Tennisinitiatie: €95

‘Parkschool Ieperman’
Kerkelei 41-43, 2610 Wilrijk

SCHRIJF
NU IN OP

Zaterdag
10.00u - 11.00u

Mini’s

11.00u - 12.00u

Kleuters

Data herfst 2019:
21/09 - 28/09 - 05/10 - 12/10 - 19/10
26/10 - 09/11 - 16/11 - 23/11 - 07/12
Data winter 2020:
11/01 - 18/01 - 25/01 - 01/02 - 08/02
15/02 - 07/03 - 14/03 - 21/03 - 28/03

