
TENNISLESSEN TC KOKSIJDE WINTER 2017-2018 
 

ALGEMEEN 
 

 Tijdens de winterperiode kan  ELKE dag 

training gevolgd worden! 

 Keuze uit: 
Groepstraining: taktiek en wedstrijdsituaties 

Les in kleine groep: techniek en snelheid 

Individuele les: afhankelijk v speler 

 Winterperiode: 
maandag 2 okt 2017 tot zondag 1 apr 2018 

22 weken= 20 lessen van 1h + 2h vrij spelen 

 Geen les tijdens schoolvakanties,behalve 

eerste weekend vd herfst- en 

paasvakantie 

 Vermelde prijzen zijn incl terreinhuur en 

gebruik materiaal 

 Enkel individuele lessen kunnen 

uitzonderlijk uitgesteld worden 

 Bij afwezigheid vd trainer wordt een 

vervanger aangeduid 

 Inschrijvingen zijn pas geldig na ontvangst 

van betaling 

 Betaling LESSEN en STAGE: 

 TENNISSCHOOL BE82 0003 8477 6768 

 Enkel leden van Tennis Vlaanderen kunnen 

les volgen. 

Spelers die geen lid zijn van TC Koksijde 

betalen een toeslag 

 Betaling LIDGELD/TOESLAG: 

 TENNISCLUB BE88 0016 9881 3641 
 

INSCHRIJVEN + INFO 
 

Pascal Huysmans 

 0471 82 68 47 

 tennisschool.tckoksijde@gmail.com 

 www.tckoksijde.be 

KIDS 

 

Kids: geboren in 2002 en later 

WIT: coördinatie en motoriek vanaf 3j 

BLAUW-ROOD: minitennis tussen 5 en 8j 

ORANJE: midi-tennis vanaf 9j 

GROEN-GEEL: maxi-tennis vanaf 10j 

WIT/BLAUW/ROOD 

 Groepstraining vanaf 5 spelers 

Prijs per speler € 175 
(Niet-lid: + €20) 

 

ORANJE/GROEN/GEEL/COMPETITIE 

Les in kleine groep 

 Training op één terrein 

 Prijs per speler:  

Groep v 2 spelers € 425 

Groep v 3 spelers € 295 

Groep v 4 spelers € 220 

Groep v 5 spelers € 180 
(Niet-lid: + €20) 

Groepstraining  

 Training op meerdere terreinen, 1 trainer 

 Vanaf 6 spelers, max 4 spelers per terrein 

Prijs per speler: € 180 
(Niet-lid: + €20) 

Individuele les 

 Prijs voor 20 lessen, incl terrein : 

 Geb in 2004 of later € 850 

 Geb in 2002 of 2003 € 900 
(Niet-lid: + €20) 

 

 

 

VOLWASSENEN 
 

Les in kleine groep 

 Training op één terrein 

 Prijs per persoon: 

Groep v 2 spelers € 475 

Groep v 3 spelers € 325 

Groep v 4 spelers € 250 

Groep v 5 spelers € 200 
(Niet-lid: + €30) 

Groepstraining  

 Training op meerdere terreinen, 1 trainer 

 Vanaf 6 spelers, max 4 spelers per terrein 

Prijs per speler: € 200 
(Niet-lid: + €30) 

Individuele les 

Prijs voor 20 lessen, incl terrein : € 950 
(Niet-lid: + €30) 

  

CONDITIETRAINING 
 Specifieke oefeningen ifv tennis: benenspel, 

motoriek, coördinatie, stabilisatie,… 

 Conditietraining in groep:  woensdag en/of 

vrijdag. Uurregeling afh tennistraining 

Prijs voor 20 conditietrainingen van 1h: € 95 
 

STAGE 
 

Tijdens de krokusvakantie (12 – 16 feb 2018), 

kunnen de kinderen genieten van tennis, sport en 

spel 

Prijs 9 – 12h € 125 
(Niet-lid: + €20) 


