WINTERLESSEN 2020 - 2021
Beste Roosendaeler,
Ook tijdens de winter zullen er een aantal activiteiten georganiseerd worden, waaronder onze
winterlessen, die eind september van start zullen gaan. De winterlessen gaan door in Sporthal
Houtemveld te Tienen en in T.C. La Cure (Zétrud-Lumay).
De inschrijvingen worden afgesloten op zondag 13 september 2020!
Inschrijven kan per mail tcroosendael@gmail.com of ook telefonisch bij Kevin Jelu (0474/814575)
Algemene Opmerkingen
•

* De aangegeven leeftijden zijn richtleeftijden, je niveau bepaalt bij welke kleur je
thuishoort.

•

Gelieve tijdig in te schrijven (ten laatste 13 september) en bij inschrijving steeds
je beschikbaarheden te vermelden, om een vlotte planning mogelijk te maken.

•

Voor de kwaliteit te garanderen streven naar een maximum van 4 kinderen per
lesgever.

•

Korting
Gezinnen waarvan 3 kinderen deelnemen aan de winterlessen krijgen een
korting van 10% op het lesgeld.

.

Indien u cash betaalt op één van de betaalmomenten op Roosendael geniet
u een korting van 25 euro!

-

BETAALMOMENTEN :
woensdag 16 september van 19u tot 20u
zaterdag 19 september van 12u tot 13u
zondag 20 september van 11u tot 12u.

•

Voor het volgen van de lessen, moet je aangesloten zijn bij de Vlaamse
Tennisvereniging (verzekering). Indien dit niet het geval is, wordt er een supplement
van 10 euro aangerekend.

•

De winterlessen worden georganiseerd in samenwerking met Royal Racing Tienen en
T.C. Tennifun.
Vriendelijke groeten,
Het Bestuur
Kidstennis WIT – BLAUW – ROOD

De lessen te Tienen voor kinderen geboren in 2013* en later zullen plaatsvinden op
maandag – woensdag – vrijdag - zaterdagmorgen

Prijs : 250 € voor 20 lessen (20 weken 1u/week)
400 € voor 40 lessen (20 weken 2u/week)
500 € voor 60 lessen (20 weken 3u/week)
Gelieve bij inschrijving de dag(en) te vermelden waarop je lesvolgt.
Indien u cash betaalt op één van onze betaalmomenten geniet u een korting van 25 euro!
Opmerking: lessen wit – blauw – rood in La Cure Zétrud-Lumay op aanvraag en volgens
beschikbaarheid. (meerprijs: 40 euro voor 20 weken per lesuur - niet op woensdagnamiddag en
zaterdagvoormiddag.)

Kidstennis ORANJE
De lessen te Tienen voor kinderen geboren van 2011* t.e.m. 2013* zullen plaatsvinden op
maandag – woensdag – vrijdag - zaterdagmorgen
Prijs : 275 € voor 20 lessen (20 weken 1u/week)
475 € voor 40 lessen (20 weken 2u/week)
650 € voor 60 lessen (20 weken 3u/week)
Gelieve bij inschrijving de dag(en) en uren te vermelden waarop je beschikbaar bent.
Indien u cash betaalt op één van onze betaalmomenten geniet u een korting van 25 euro!
Opmerking: lessen oranje in La Cure Zétrud-Lumay op aanvraag en volgens beschikbaarheid.
(meerprijs: 40 euro voor 20 weken /per lesuur - niet op woensdagnamiddag en zaterdagvoormiddag.)

Kidstennis GROEN
De lessen te Tienen voor kinderen geboren van 2009 t.e.m. 2011* zullen plaatsvinden op
Maandag – Woensdag – Vrijdag - Zaterdagmorgen
Prijs : 275 € voor 20 lessen (20 weken 1u/week)
475 € voor 40 lessen (20 weken 2u/week)
650 € voor 60 lessen (20 weken 3u/week)
Gelieve bij inschrijving de dag(en) en uren te vermelden waarop je beschikbaar bent.
Indien u cash betaalt op één van onze betaalmomenten geniet u een korting van 25 euro!
Opmerking: lessen groen in La Cure Zétrud-Lumay op aanvraag en volgens beschikbaarheid.
(meerprijs: 40 euro voor 20 weken /per lesuur - niet op woensdagnamiddag en zaterdagvoormiddag.)

Tienertennis GEEL
De lessen te Tienen voor kinderen geboren voor 2008* zullen plaatsvinden op
Maandag – Woensdag – Vrijdag - Zaterdagmoren

Prijs : 275 € voor 20 lessen (20 weken 1u/week)
475 € voor 40 lessen (20 weken 2u/week)
650 € voor 60 lessen (20 weken 3u/week)
Gelieve bij inschrijving de dag(en) en uren te vermelden waarop je beschikbaar bent.
Indien u cash betaalt op één van onze betaalmomenten geniet u een korting van 25 euro!
Opmerking: lessen geel in La Cure Zétrud-Lumay op aanvraag en volgens beschikbaarheid.
(meerprijs: 40 euro voor 20 weken /per lesuur - niet op woensdagnamiddag en zaterdagvoormiddag.)

Competitiejeugd en volwassenen
Voor onze competitiejeugd en volwassenen raden we de trainingen aan in Zetrud-Lumay op tapijt.
De trainingen gaan hoofdzakelijk door op zaterdagnamiddag en zondag. De trainingen voor
volwassenen gaan door op zondag tussen 12u en 18u bij Dries of Kevin*. Ook op enkele
weekdagen beschikken we over een beperkt aantal terreinen.
Prijs : 315 € voor 20 lessen (20 weken 1u/week)
555 € voor 40 lessen (20 weken 2u/week)
770 € voor 60 lessen (20 weken 3u/week)
Gelieve bij inschrijving de dag(en) en uren te vermelden waarop je beschikbaar bent.
Indien u cash betaalt op één van onze betaalmomenten geniet u een korting van 25 euro!
*We zullen zoveel mogelijk rekening houden met jullie persoonlijke wensen, maar
groepslessen krijgen wel voorrang op privélessen. De tarieven zijn geldig voor groepen vanaf
3 spelers.

Competitieteam T.C. Roosendael 2020 - 2021
Basisformule:
- Conditietraining: 20 lessen (20 weken 1u/week) – Sporthal Houtemveld
Tienen
op woensdagnamiddag
Opgelet: voor de +16 jarigen zal de conditietraining doorgaan in La Cure
Zétrud-Lumay met een combinatie van on-court conditietraining en
fitness. (Meerprijs abonnement fitness La Cure voor de ganse
winterperiode: 75 euro.)
- Opslagtraining: 20 lessen (20 weken 1u/week) – Sporthal Houtemveld Tienen
op woensdagnamiddag
- Groepstraining: 40 lessen (20 weken 2u/week) - La Cure Zétrud-Lumay
Planning volgens beschikbaarheid in homogene groepen op weekdagen,
zaterdagnamiddag en zondag
Kostprijs: 775 euro – 850 euro (inclusief fitnessabonnement).
Indien u cash betaalt op één van onze betaalmomenten geniet u een
korting van 25 euro!

Gelieve bij inschrijving de dag(en) en uren te vermelden waarop je beschikbaar
bent.
Uitbreiding: - Per extra uur groepsles in La Cure: 20 lessen (20 weken
1u/week) + 200 euro - Privéles: op aanvraag en volgens beschikbaarheden.
•

Voorwaarden om deel te nemen aan de lessen voor competitiespelers is het spelen van
interclub op T.C. Roosendael (indien ploeg kan samengesteld worden) en de deelname
aan 8 tornooien van de Ethias Tour 2021 of Criterium Enkel 2021.

•

Om een optimale werking en vooruitgang van het kind te garanderen, is het de
bedoeling dat de kinderen die de lente- & zomertrainingen voor competitiespelers
volgen, tijdens de winter verder aansluiten bij de trainingen voor het competitieteam.
Dit garandeert tevens de mogelijkheid voor deelname aan het competitieteam aan
scherpe voorwaarden tijdens het volgende outdoorseizoen.

