
 TENNISLESSEN WINTER 2022-2023 

 

Wat? In oktober zal KTC Beringen weer starten met nieuwe lessenreeksen 
tennis voor de jeugd. 
 

Wanneer? De tennislessen gaan van start op maandag 3 oktober en lopen tot eind 
maart 2023. De lesmomenten voor de kleinste kidstennissers staan vast 
(zie overzicht), andere lessen worden geplaatst op basis van de 
beschikbaarheid van de spelers en trainers.  
 

Aantal 
lesweken 

Er worden 20 lesweken aangeboden. Tijdens de schoolvakanties zijn er 
normaal geen tennislessen gepland, tenzij de trainer dit met alle spelers 
van een bepaald groepje anders heeft afgesproken. 

 
 

Voor wie? • Voor alle jeugdleden van 4 t.e.m. 17 jaar (het lidgeld 2022 moet 
betaald zijn). 

• Beginners mogen alleen deelnemen aan de tennislessen als men is 
aangesloten bij 'Tennis Vlaanderen'. Men dient 15 euro extra te 
betalen voor dit lidmaatschap. In dat geval is men niet alleen 
verzekerd, maar men is automatisch lid van onze club tot 31 maart 
2023. 
 

Formules en 
kostprijs 

Groep (leeftijd) Pakket Kostprijs 
WIT (3-4 jaar) 1 u per week (op woensdag 14u) € 80 

2x 1u per week (op woensdag 14u en 
vrijdag 17u) 

€ 150 

Wil men een half jaar les volgen (10 
lesweken):   1 u per week 
   2x 1 u per week 

 
€ 40 
€ 75 



BLAUW - ROOD 
(5-8 jaar) 

1u per week (op woensdag 14u) € 125 

2x 1u per week (op woensdag 14u en 
vrijdag 17u) 

€ 240 

Wil men een half jaar les volgen (10 
lesweken):   1 u per week 
   2x 1 u per week 

 
€ 62,50 
€ 120 

ORANJE - GROEN 
(8-11 jaar) 
 
 

1u per week (op woensdagnamiddag) € 190 

2x 1u per week (2de uur af te spreken) € 370 
1u privé € 520 

ACE (1u groepsles + 1u privé) € 650 
11+ 
(12 t.e.m. 17 jaar) 

1u per week  € 190 

2x 1u per week € 370 

1u privé € 520 
ACE (1u groepsles + 1u privé) € 650 

• Uitleg over de gebruikte kleuren en het kidstennisconcept van Tennis 
Vlaanderen kan men terugvinden via volgende webpagina: 
https://www.tennisvlaanderen.be/start-to-tennis-kids. 

• De prijzen van de groepslessen vanaf oranje zijn op basis van 3 of 4 
deelnemers. 

• De voorgestelde pakketten kunnen in overleg met het trainersteam 
mogelijk aangepast worden aan de persoonlijke wensen. Neem 
hiervoor contact op met Niko Kopriva (0477 28 24 51) of Leander Van 
Hooff (0476 07 94 20). 
 

 

Inschrijving 
en betaling 

• Gelieve het inschrijvingsformulier of de gevraagde informatie ten 
laatste op zondag 4 september 2022 door te mailen naar 
ktcberingenjeugd@telenet.be. De inschrijving is pas definitief (en 
verwerkt) als men hiervan een bevestiging per mail heeft ontvangen.  

• Wij trachten steeds rekening te houden met de ‘beschikbaarheid’ van 
het kind. Denk er wel aan dat wij ernaar streven de groepen zo 
homogeen mogelijk samen te stellen, zodat de lessen optimaal zouden 
kunnen renderen. Hoe minder mogelijkheden ons worden geboden om 
een speler te plaatsen (lees: weinig uren beschikbaar), hoe kleiner de 
kans dat wij kunnen tegemoetkomen aan de initiële wensen. Zoals 
steeds primeert het clubbelang boven dat van het individu. 

• Het verschuldigde bedrag dient te worden gestort op BE75 2350 1036 
3551 - graag hierbij de mededeling 'TENNISLESSEN WINTER 2022-2023 
+ NAAM'. Vergeet niet dat men lid moet zijn van onze club om 
tennisles te kunnen volgen! 

• Bij een langdurige kwetsuur of ziekte zal dit verrekend worden bij de 
inschrijving van een volgende lessenreeks. Voorwaarden: de betrokken 
jeugdspeler mist minstens 3 opeenvolgende lesweken én een medisch 
attest wordt afgegeven.  
 

https://www.tennisvlaanderen.be/start-to-tennis-kids
mailto:ktcberingenjeugd@telenet.be


Vragen? • Heeft men nog vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met de 
trainers Niko Kopriva (0477 28 24 51) of Leander Van Hooff (0476 07 94 
20) of stuur een mailtje naar ktcberingenjeugd@telenet.be. 

 

 

 

 

 

 

 

INSCHRIJVINGSFORMULIER TENNISLESSEN WINTER 2022-2023 

Naam  Geboortedatum  
Adres  

Telefoon/gsm  E-mail  

 

Ik schrijf me in voor de tennislessen van de winterperiode 2022-2023 en kies voor volgende 

formule: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ik kan ZEKER NIET spelen op volgende dagen/tijdstippen:  

…………………………..…………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………..……………………………………………………………………………………  

Opmerking(en):  

………………………………….….……………………….……………………………………………………………………………… 

….……………………….……………………………………………………………………………………………………………….… 

….……………………….…………………………………………………………………………………………………………………. 

….……………………….…………………………………………………………………………………………………………………. 
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