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TENNIS WINTERLESSEN (2018-2019) op TC SPORTEC KRUISTHOUTEM
Beste ouders,
De inspanningen die TC Sportec voor zijn jeugd levert, werden voor de negende keer op rij beloond
met de onderscheiding Jeugdvriendelijke Tennisclub.
De club kan blijven rekenen op een hechte ploeg om de kinderen het tennis als sport maar ook als
spel en ontspanning te laten ervaren. De club werkt enkel en alleen met gediplomeerde trainers. Dat
TC Sportec verder bouwt aan zijn jeugd is te vertalen in de twee interclubploegen die afgelopen lente
naar de eindronde van Oost-Vlaanderen konden doorstoten. De meisjes eindigden als eerste in hun
poule maar dienden de duimen te leggen in de eindronde tegen sterkere tegenstanders. De ploeg bij
de jongens tot 13 jaar haalde voor de 2é keer op rij de eindronde , waar ze eervol verloren in de 1/16
finale..
In de Kinder Toer (een recreatieve vorm van competitie) handhaaft de club zich qua deelnames sinds
jaren in de top 20 van Oost-Vlaanderen. Een degelijke opleiding gebaseerd op techniek, waar spel en
ontspanning ook hun plaats hebben, blijft onze eerste zorg.
Voor het komend tenniswinterseizoen biedt de club uw kind(eren) een pakket aan van 24 weken (= 1
u. les per week). De kinderen worden zoveel als mogelijk ingedeeld volgens niveau en leeftijd en
steeds in groepen van 4. De lessen starten op zaterdag 1 september 2018 en eindigen op vrijdag 15
maart 2019.
Voor kinderen tussen 5 en 12 jaar worden er lessen aangeboden volgens het programma van het
Kidstennis van Tennis Vlaanderen.
Voor de kinderen tussen 13 en 18 jaar is er mogelijkheid tot het volgen van initiatie- of
competitielessen.
Er worden lessen aangeboden op :
- maandag tussen 17 en 20 u.
- dinsdag tussen 17 en 20 u.
- woensdag tussen 13 en 19 u.
- vrijdag tussen 16 en 20 u.
- zaterdag tussen 9 en 14 u.
Tarieven : 275 € (kinderen die in 2018 geaffilieerd zijn of de lentelessen en/of
een zomerstage dit jaar op TC Sportec volgen of gevolgd hebben)
295 € (alle andere kinderen)*
Bij inschrijving van 2 of meer kinderen van eenzelfde gezin en/of wanneer een kind 2 u. les per week
volgt, geniet u van max. 5 euro korting per kind per uur.
Inschrijvingen alleen via info@tcsportec.be **
Info: cis.engels@telenet.be
* In die prijs zijn zowel het lessenpakket als een verzekering/affiliatie inbegrepen
** Bij interesse voor de lessen, graag meerdere dagen en uren voorstellen +
een mobiel nummer waar men u kan bereiken

De inschrijvingen worden afgesloten op VRIJDAG 17 AUGUSTUS !!!
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