Lentelessen Jeugd
WAT IS KIDSTENNIS?
Tennisclub Meerdaal organiseert

LESSEN VOOR JEUGD
Kleur Wit - Blauw – Rood – Oranje - Groen (5 tot 10 jaar)
Tieners (11 tot 16 jaar)

Vanaf 18 april 2022 tot juni 2022
8 lesweken

Leren tennissen? Dat doe je stap voor stap!
Leren tennissen met het KidsTennis Concept is niet alleen leuk, het staat ook
garant voor kwaliteitsvolle lessen. Het concept bestaat uit 5 kleuren: wit – blauw
– rood - oranje – groen. Elke kleur staat voor een vaardigheidsniveau.
Per kleur stijgt de moeilijkheidsgraad, worden de terreintjes groter en de
tennisballen zwaarder.
Wit en blauw worden gespeeld met mousse of (rode) softballen, rood met (rode)
softballen, oranje wordt gespeeld met (oranje) softballen, groen wordt gespeeld
met (groene) overgangsballen.
Elke kleur heeft een niveau. Elke kidstennisser krijgt een rackettape in de kleur dat
bij het niveau hoort.

Onder leiding van
gediplomeerde lesgevers

Inschrijven kan tot 15 maart 2022
via TennisVlaanderen.be
Let op: je moet lid zijn/worden van TCM (seizoen 2022)

Niveau
START

Voor wie?
Beginnertjes – nog nooit les gevolgd

GO

Gevorderde instappers – al les gevolgd

PRO

Echt gevorderden

TOP

Wedstrijdspelertjes

Inschrijvingen kunnen voortijdig worden afgesloten.

Tennisclub Meerdaal vzw, Korbeekdamstraat 40, B-3050 Oud-Heverlee
RPR, Leuven - BE0462.816.989 www.tcmeerdaal.be - info@tcmeerdaal.be

Wie kan les
volgen en
hoe schrijf
je in?

Elk TCM-lid is welkom. Dit betekent dat je ingeschreven moet zijn als
clublid en lidgeld moet hebben betaald. Voor info: zie
www.tcmeerdaal.be onder de rubriek ‘Lid Worden’. Het inschrijven als
lid kan ook gebeuren tijdens de inschrijving voor de lessen.

Bevestiging
inschrijving
en betaling

De inschrijvingen gebeuren via de website van Tennis Vlaanderen.
Klik hier voor de link en kijk onder "Lessen en stages".
Inschrijven kan vanaf 15 februari tot 15 maart.
Ieder TCM-lid kan inschrijving voor één lessenreeks.
Waar en
wanneer
vinden de
lessen
plaats?
Prijs per
lesvolger
voor 8
weken

Locatie: TC Meerdaal, Korbeekdamstraat 40, Oud-Heverlee
Wanneer: Mogelijke lesuren opvraagbaar via de website van Tennis
Vlaanderen - "Lessen en stages" – “lentelessen 2022” - info
Bij onvoldoende beschikbare uren of niet aanwezig op de startles kan
het zijn dat de inschrijving wordt geannuleerd.
Geboren in

Prijs

Blauw

Lesgroep

2017 – 2016

€ 40

Rood

2015 – 2014

€ 40

Oranje

2013

€ 65

Groen

2012

€ 65

2011 – 2006

€ 75

Tieners
Indeling
lesgroepen
en aantal

Dit (plannings)voorstel moet je dan bevestigen en daarna zal je een
betalingsuitnodiging ontvangen. Kijk ook in je spamfolder!
De overschrijving van het lesgeld dient daarna binnen de 5 dagen te
gebeuren op de lessenrekening BE34 1030 7128 7590 met
vermelding van de gestructureerde mededeling.
Wat is
inbegrepen
in het
lesgeld?

•
•

Bijkomende
informatie

•
•

•

•

Om het spelplezier tijdens de lessen te verhogen gaan we bij de
groepsindeling maximaal rekening houden met het vaardigheidsniveau
en minder met de leeftijd van de speler.
Voor de lessenreeks start organiseren we één testles waar de spelers al
hun vaardigheden kunnen laten zien en waardoor de trainers een
evenwichtige groepsindeling kunnen maken. Bij de inschrijving kan je
aanduiden op welke testles je aanwezig zal zijn.
Tieners Interclubspelers worden NIET verwacht op een testles.
Testles - optie 1
Zat 19 maart

Testles - optie 2
Zat 2 april

Blauw

10u

10u

Rood

10u30

10u30

11u

11u

11u30

11u30

Groen + Oranje
Tieners

Annulatie
•
voorwaarden
•
Meer info

1 uur les per week
Terrein, gebruik tennisballen en didactisch materiaal

Minitennisracketjes ter beschikking tijdens de les voor de allerkleinsten
(alleen voor de eerste lessenreeks).

•

NIEUW vanaf 2022:

TC Meerdaal
Terrein 5

Na de testlessen kunnen de lesgevers de groepsindeling opstellen en
tegen 11 april laten we je via mail weten in welke groep je zit (lesdag
en lesuur). Uiteraard houden we maximaal rekening met de opgegeven
voorkeuren, maar weet dat dit niet altijd mogelijk zal zijn.

•

Bij afwezigheid is er geen terugbetaling of inhaalles.
De lesvolger heeft een eigen tennisracket. Tennisschoenen en
sportieve kledij zijn een must.
TCM vzw en de trainers zijn niet verantwoordelijk voor ongevallen
en verlies of beschadiging van materiaal.
LET OP: De lessen gaan WEL door op feestdagen. Bij regenweer
wordt de les verschoven naar de volgende lesweek. Er wordt
(indien mogelijk) een boodschap op de website geplaatst, zodat je
kunt zien dat de les niet doorgaat.
TCM vzw bepaalt de lesgroepgrootte en samenstelling. Het
clubbestuur beslist over alle niet voorziene gevallen.
Annulatie is mogelijk tot 15 maart 2022. Daarna wordt het lesgeld
alleen teruggestort als het niet mogelijk is om ingedeeld te worden
in een groep en/of op een opgegeven uur.
Inschrijving is individueel. Als familieleden geen les kunnen volgen
is dit geen reden voor annulatie.
Algemene organisatie: Wim van Stee - 0473 93 07 94
E-mail: lessen@tcmeerdaal.be

Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen in het clubbestand en worden uitsluitend gebruikt voor
administratieve doeleinden. U hebt recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens (wet op privacy
08/12/1992) De ouders geven toestemming om genomen foto’s van hun kind tijdens de tennislessen en
clubactiviteiten te publiceren op de clubwebsite en het clubblad.

Tennisclub Meerdaal vzw, Korbeekdamstraat 40, B-3050 Oud-Heverlee
RPR, Leuven - BE0462.816.989 - www.tcmeerdaal.be - info@tcmeerdaal.be

