WIKA TENNISSCHOOL LESSEN JEUGD
cyclus 2020 -2021
inschrijven via www.dewittekaproenen.com

WIKA TENNISSCHOOL LESSEN JEUGD
Cyclus 2020 -2021 - Start maandag 28 september 2020
Kidstennis
KidsTennis is het Tennis Vlaanderen-opleidingsconcept voor kinderen vanaf 3 jaar. De opleiding is opgedeeld in
vaardigheidsniveaus die telkens een andere kleur hebben. Kinderen leren stap voor stap tennissen op een aangepast
terrein met een ander type bal. Aan de hand van conditie- en technische proefjes en diploma’s kunnen ook de ouders
de tennisevolutie van hun kind volgen. Een Kids-tennisser beleeft niet alleen veel plezier, hij of zij leert ook op een
kwaliteitsvolle manier tennissen.
Competitietennis
Competitiespelers kunnen opteren om verschillende uren in de week te trainen aangevuld met sessies conditietraining.
Wil je voor bepaalde vaardigheden individuele begeleiding, dan kan je ook opteren om je in te schrijven voor een reeks
van 5 privélessen, verspreid over de cyclus en in afspraak met de lesgever. Na een reeks van 5, kan je uiteraard nog
een extra reeks aanvragen.
Wil je af en toe uitgedaagd worden door een lesgever ter voorbereiding op competitie, dan kan je je inschrijven voor
een reeks van 5 individuele sparringsessies.
Ben je niet zeker in welke kleur je je best inschrijft? Neem contact op met je trainer en schrijf je via de website in
volgens niveau.
Lidmaatschap is een voorwaarde voor het volgen van lessen. Prijzen op de flyer zijn exclusief lidgeld. Meer info mbt
lidmaatschap op de website (https://www.dewittekaproenen.com/tarieven-lidmaatschap.html)
Kids- en jongerentennis cyclus
2020-2021

Wintercyclus
(18 weken)

Wit 1 uur
140,00 €
140,00 €
Blauw 1 uur
260,00 €
Blauw 2 uur
Rood 1 uur
170,00 €
Rood 2 uur
300,00 €
Oranje 1 uur
175,00 €
Oranje 2 uur
325,00 €
Oranje 3 uur
460,00 €
Groen 1 uur
225,00 €
Groen 2 uur
425,00 €
Groen 3 uur
625,00 €
Geel 1 uur
235,00 €
Geel 2 uur
430,00 €
Geel 3 uur
630,00 €
Conditietraining in groep (18 x 1 uur tijdens winter)
Sparring (reeks van 5 lessen)
Privéles (reeks van 5 lessen)

Winter- en lentecyclus
(25 weken)

190,00 €
190,00 €
350,00 €
240,00 €
450,00 €
240,00 €
450,00 €
650,00 €
320,00 €
600,00 €
880,00 €
325,00 €
610,00 €
900,00 €
100,00 €
120,00 €
175,00 €

* Prijzen exclusief lidgeld. Lidmaatschap is een verplichting om les te kunnen volgen.

TC De Witte Kaproenen
Berkenlaan 36/B - 9800 Deinze
Meer info en inschrijven:
www.dewittekaproenen.com
tennisschool@dewittekaproenen.com
WhatsApp / Tel: 0479/463396

VU: Eddy Hoste, Witte Kaproenen, Berkenlaan 36/B - 9800 Deinze

