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INFO 

Hoofdtrainer : Gert Bottelberghs 
A TRAINER - KDT Trainer 

GSM : 0475/79.16.97 

COMPETITIE   

COMPETITIETRAININGEN jeugd U9 & U11 
Intensieve training voor gemotiveerde spelers die 
reeds competitie (interclub) spelen of hiermee 
zullen starten. Max. 8 spelers op 2 terreinen en 2 
trainers.  

U9 (2 x 1u/week) : maandag van 17u tot 18u en
                               woensdag van 14u tot 15u
                         

Prijs: 590€
                             
U11 (2 x 1u/week): maandag van 18u tot 19u en 
                                woensdag van 15u tot 16u    
                             

Prijs: 590€

  COMPETITIETRAINING jong volwassenen 
(17 tem 23 jaar) 

Intensieve training voor spelers/speelsters vanaf 17 
jaar met competitie ervaring. Tijdens deze training 
ligt het accent op vastheid & controle en het spelen 
van tactische situaties. Max. 8 spelers op 2 terreinen 
met 1 trainer of max. 12 spelers op 3 terreinen met 2 
trainers.  
- zaterdag van 13u tot 15u  

Prijs :  650€ (120 min.) 

NIEUW!! TENNIS & SKILLS 

Weinig tijd om én je kind naar het sporten te rijden, 
én samen quality-time door te brengen, én nog 
eens zelf te sporten? Dan doe je toch gewoon mee 
aan de TENNIS & SKILLS!  

Sport samen met je kind, geniet van het bewegen 
en van elkaar. Je ziet je kind groeien door de 
interactie met papa/mama, en ondertussen ben je 
zelf actief aan het sporten. 

Je schrijft in als koppel (kind & ouder). Het is mogelijk 
om zowel papa als mama op te geven, zodat je kan 
afwisselen.  

-zondag van 10u tot 11u: voor kids geboren tss 2013 
en 2015 

-zondag van 11u tot 12u: voor kids geboren tss 2009 
en 2012 

sessie1:16/9-23/9-30/9-7/10-14/10-21/10-11/11-18/11-25/11 
en 2/12 
sessie2:13/01-20/01-27/01-3/02-10/02-17/02-24/02-17/03-2
4/03 en 31/03 

Prijs: 110€ (10 lessen) 

Gratis proefles op woensdag 5/09 om 
14u of 15u 

Info & 
proeflessen: 

woe 05/09 van 
14u-16u

Voor gemotiveerde competitiespelers is er TAG 
ACADEMY dat een uitgebreid aanbod heeft 

voor spelers/speelsters vanaf U13. Voor 
vrijblijvend advies of een programma op maat 
kan u contact opnemen met de hoofdtrainer.



BELANGRIJKE INFO 

LESPERIODE : start op donderdag 13 september 
2018 tem zondag 2 juni 2019. 
INSCHRIJVINGEN : inschrijven kan enkel via 
www.proservetcm.be, u ontvangt onmiddellijk 
een korte bevestiging via mail. Eind juli ontvangt 
u een mail met alle informatie. 

BETALINGSWIJZE : het lesgeld is contant te 
betalen in het clubhuis op volgende data of via 
overschrijving. 
-woensdag 18/09 & 25/09 van 14u tot 17u 
-vrijdag 13/09 & 20/09 van 17u tot 20u 
-zaterdag 14/09 & 21/09 van 10u tot 13u 

TARIEVEN : Alle prijzen zijn per persoon. Bij 
meerdere uren/lessen per week is het mogelijk de 
betaling te spreiden. In de prijs is inbegrepen : 
aansluiting Tennis Vlaanderen, huur terrein, 
gebruik didactisch materiaal, vergoeding 
trainers, verzekering, coördinatie & organisatie, 
extra activiteiten (zie kalender). 

PRIVELESSEN volwassenen 
Max 4 spelers per terrein met 1 trainer (60 min). 
Je kan je beschikbaarheid + voorkeur aantal 
spelers invullen en er wordt een groep 
samengesteld ifv beschikbaarheid en niveau. Je 
kan ook zelf een groep samenstellen. 
Deze prijzen omvatten 26 lessen, 4 weken vrij 
spelen + 8 uren VIP tennis. 

OPGELET: Privélessen enkel mogelijk op 
maandag, vrijdag & weekends! 

GROEPSLESSEN volwassenen  

Max. 12 spelers op 3 terreinen met 2 trainers of 
max. 8 spelers op 2 terreinen met 1 trainer.  

- (Re)Start2Tennis voor (her)beginners: dinsdag 
19u-20u30 (1,5u). Op zaterdag 17u-18u is er een 
verkorte reeks van 10 lessen voor starters. 

- vervolmaking: dinsdag 20u30, woensdag 19u of 
donderdag 20u30 

- gevorderden/competitie : woensdag 20u30 
(1,5u) of donderdag 19u (1,5u) 

Prijs : 495€ (1,5u/week) - 120€ verkorte reeks S2T 

Deze prijs omvat 26 lessen (van 90’), 4 weken vrij 
spelen + 8 uren VIP tennis. 

KIDS & TIENERTENNIS  

De lessen zijn gebaseerd op het 
  Kidstennis concept van Tennis Vlaanderen. 

Meer info : www.tennisvlaanderen.be/kidstennis. 

PRIJZEN & UREN KIDSTENNIS 
         

  In deze prijzen zijn inbegrepen :   
- 30 lessen (60 min.) 

- 4 deelnames kidstoer 
- 4u TCM Friends : begeleid spelen vanaf blauw

Kleur Aantal lln. Richtleeftijd

Wit max 8 lln/
trainer 3-5 jaar

Blauw max 6 lln/
trainer 5-7 jaar

Rood max 6 lln/
trainer 7-9 jaar

Oranje max 5 lln/
terrein 9-10 jaar

Groen max 4 lln/ 
terrein 10-12 jaar

TienerTennis 
Geel

max 4 lln/
terrein 13-17 jaar

 Privé        1390 €         2 lln.          695 €

 3 lln.           490 €          4 lln.          380€

KLEUR UREN PRIJS
TENNIS WIT 

& 
MULTIMOVE  Zat: 9u of 10u 190€

BLAUW 
Terrein 8m

Woe:13u,14u of 15u 
Zat: 9u,10u of 11u
Zondag: 10u of 11u

250€
2u/week : 475€

ROOD 
Terrein 11m

Woe:13u,14u of 15u 
Zat: 9u,10u of 11u
Zondag: 10u of 11u

250 €
2u/week : 475€

ORANJE 
Terrein 18m

Woe: 13u,14u of 15u
Zat: 9u-17u

Zondag: 9u-13u

350€
2u/week : 640€

GROEN  
  

Ma-di-do :
17u-19u          

Woe: 13u tot 19u 
Zat: 9u-18u
Zon: 9u-17u

380 €
2u/week : 720€

 Tiener 
tennis            
GEEL  

idem als groen idem als groen

Jeugdspelers geboren in 2000 en later kunnen 
aan een voordeliger tarief privé training volgen 

mits zij interclub spelen voor TCM. 
-privé : 1200€ 
-2 lln. : 600€  

 Deze tarieven gelden voor 30 trainingen van 60’.

http://www.proservetcm.be
http://www.tennisvlaanderen.be/kidstennis

