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Beste ouders en kids, 

Het zomerseizoen staat voor de deur en hier volgen wat afspraken om vlot van start 
te kunnen gaan. Woensdag 28/3(William,Dirk, Jelle halen dan in) en zaterdag 31/3 
(Frank, Brend halen dan in)  zijn de winter- inhaallessen gepland. Jelle haalt een 
extra les in op woensdag 4/4) Voor de leraars die geen les gemist(Jo-Ivan) hebben is 
het vrij spelen. Dus iedereen kan komen spelen (behalve de allerkleinsten - Kato) 

Inschrijving Zomerlessen : Ten laatste op 6/4! Snel inschrijven a.u.b! 

De zomerlessen(10 lessen) starten na de Paasvakantie en eindigen juist voor 
de grote vakantie. Soms zijn er inhaallessen gepland begin september. 

Tijdens de examens wordt er op zaterdag16/6 en woensdag 20/6 geen les 
gegeven! Op zaterdag kan er een extra les verschoven worden in 
samenspraak met de leraar! Dit voor de hogeschoolstudenten en hoger 
middelbaar. Zo hoeven ze geen lessen te missen. Eind juni of begin 
september worden deze ingehaald. 

Dit jaar worden de inschrijvingen digitaal gedaan. Gelieve u te registreren op 
http://ts.meyl.be . U krijgt een link doorgestuurd en hiermee kan u inloggen en alle 
gegevens invullen en inschrijven. De prijs voor de lessen bedraagt 90 euro . In de 
zomer ben je verplicht lid te worden van onze club. De tennisschool heeft een 
gunsttarief van 40 euro afgesproken met de club. Kinderen die vorig jaar reeds lid 
waren kunnen dit betalen met een overschrijvingsformulier die zij van de club 
ontvangen hebben, de andere regelen dit aan de toog  op de betaalavond. Uw kind 
kan alle weekdagen komen tennissen tot 19 uur en in het weekend wanneer er 
terreinen vrij zijn. Tevens ben je aangesloten bij Tennis Vlaanderen en ben je 
verzekerd (je hebt dan ook een vtv-kaart die je nodig hebt om Kids- of andere 
tornooien te spelen.) Gelieve te komen betalen op maandag 16/4 of dinsdag 17/4 
vanaf 19 uur tot 21u30. Gelieve aanwezig te zijn om alle administratie vlot te kunnen 
afhandelen. Kids die op woensdag interclub spelen kunnen zaterdag of in de week 
les volgen zoals tijdens het winterseizoen. 

Woensdag 28/3 wordt er een gratis oefensessie aangeboden voor starters van 14 tot 
15 u . Zaterdag 31/3 ook van 9 tot 10 uur. Zo kunnen nieuwe kinderen eens een lesje 
uitproberen vooraleer ze inschrijven! Alle vriendjes en vriendinnetjes welkom. 

 

 



 

Tenniskampen:130 €(weer 10€ goedkoper!): volgende  kind 125€. Leden 
inschrijven langs mij indien mogelijk. Kan ook digitaal. 

• Paasvakantie: 9/4/2018 tot 13/4  van 9u tot 16uur ; dus langer stage en goedkoper! 
• Juli: 2/7 tot 6/7/2018  van 9u tot 16uur; dus langer en goedkoper! 
• Augustus: 20/8 tot 24/8/ 2018  van 9u tot 16 uur,  27/8 tot 31/8  van 9 tot 16 u 

 

Competitietrainingen/Conditietraining Vrijdagavond  17-18-19u 

Dit seizoen gaan we tijdens de zomerlessen onze competitie/conditietrainingen van 
de winter verder zetten.  De kostprijs bedraagt maar 35€. Iedereen die iets meer wil 
dan zijn wekelijks tennislesje kan hieraan deelnemen! 

 

Interclubvergadering 23/3 om 19 uur; alle spelers en hun ouders 
aanwezig aub om afspraken te maken! Ook de jeugdherenploeg 
allemaal aanwezig! We kunnen dan ook bespreken wanneer ze les 
volgen. 

 

Lessen Volwassenen: 

Indien er volwassenen interesse hebben om tennisles te volgen gelieve contact op te 
nemen met Luc Maes : Tel ; 0473 31 61 02 of mail luc.maes1@telenet.be 

 

Begeleid Tennissen – Clubkampioenschap(niet tijdens de vakantie) 

Kinderen die zomerlid zijn kunnen zowel dinsdag als vrijdag begeleid komen 
tennissen tussen 17 en 19 uur. Op die dagen zijn er lesgevers aanwezig om ze te 
helpen met reserveren, punten tellen, leren een wedstrijdje te spelen … 

Eind augustus en begin september wordt er een clubkampioenschap voor onze 
jeugd georganiseerd. Info volgt. Deelname is gratis! 

Dubbeltornooi 30/3/2018 van 17 tot 19 uur (begin Paasvakantie) 

Ons dubbeltornooi dat uitgesteld was gaat door op vrijdag 30/3 van 17 tot 19 uur. Al 
wie wil deelnemen gelieve mij even te mailen; frankpeeters5@hotmail.com of bel 
0496640984 . Deelname is gratis! 

Kidstoertornooi woensdag 1/5/2018 (gratis) 



Ons kidstoertornooi gaat door op dinsdag 1/5 van 14 tot 16 u voor rood/oranje en 16 
tot 18 u voor groen. Deelname is gratis! 


