LENTELESSEN
2021
Wil je graag leren tennissen?
Of je tennisskills verbeteren?

9 lesweken
Aanbod vanaf 2,5 jaar!

Elke vakantie een leuk kamp!

Inschrijven
kan tot en met 10 april 2021 via onze website.

KALENDER
start:

feestdagen België

Activiteiten

lesweek 1

19 april

lesweek 2

26 april 1 mei: Dag van de Arbeid

lesweek 3

3 mei

lesweek 4

10 mei

13 mei O.L.H.-hemelvaart
14 mei: dag na O.L.H.-hemelvaart

lesweek 5

17 mei

23 mei: Pinksteren

lesweek 6

24 mei

24 mei: pinkstermaandag

lesweek 7

31 mei

lesweek 8

7 juni

lesweek 9

14 juni

5 mei: Kidstour TC H.-E.

27 mei: Kidstour GT

VAKANTIE / GEEN LESSEN:
26 - 30 april
31 mei - 6 juni

Paaskampen 2021
TC Hechtel-Eksel:
Neerpeltse Tennisclub:
GT Keiheuvel: 		

12-16 april
5-9 april
5-9 april

Zomerkampen 2021
TC Hechtel-Eksel:
Neerpeltse Tennisclub:
GT Keiheuvel: 		

19-23 juli & 16-20 augustus
5-9 juli & 2-6 augustus
12-16 juli & 9-13 augustus

Taalkamp GT Keiheuvel: 		
5-9 juli
Superheldenkamp (Bleukens):
26-30 juli (inschrijven via gemeente)
Omnisportkamp* (Neerpelt):
9-13 augustus
*met voetbal, skaten, zwemmen & avontuur!
meer info via onze website

jeugd
KIDS
kleur

de betekenis per kleur vind je
terug op de volgende pagina

aantal uur/ prijs pp
week
/9 weken

wit

(in groep) min. 3 pers.

1x1 u/w

€80 pp

1x1.5 u/w

€110 pp

blauw/rood

(in groep) min. 3 pers.

RECREATIE
kleur
oranje/
groen/
geel

aantal uur/ prijs pp
week
/9 weken
(in groep) min. 3 pers.

1x1 u/w

€90

per 2 personen

1x1 u/w

€140

privé

1x1 u/w

€270

COMPETITIEPAKKET
kleur
oranje/
groen/
geel

aantal uur/ prijs pp
week
/9 weken
groepstraining overgang 1x1.5 u/w
rood-oranje*

€70

competitietraining vanaf
oranje*

€130

1x2 u/w

groepstraining & competitietraining enkel
mogelijk in combinatie met minstens 1 ander
trainingsuur.
*meer info op de website

GEPERSONALISEERD
Gepersonaliseerde competitiepakketten steeds in overleg met
Sven of Nele.

volwassenen
VOLWASSENEN
aantal uur/
week

prijs pp
/9 weken

groep met min. 3
personen

1x1 u/w

€100

per 2 personen

1x1 u/w

€150

privé

1x1 u/w

€280

Start 2 tennis
kennismaken met tennis!
Prijzen variëren per club, meer info via de website.

kleurenlegende

