
RECREATIETENNIS (kidstennis en clubtennis) 
 

Voor  inschrijving in de juiste groep: 

• Kinderen die in de winter hebben les gevolgd, hebben via mail een advies gekregen. Indien niet: 

mail dan academie@tenniswezemaal.be 

• Kinderen zonder tenniservaring van 2007 en jonger volgen de advies leeftijden bij kidstennis 

• Kinderen zonder tenniservaring van 2006 en ouder schrijven in bij de start2clubtennis. Ook niet-

leden mogen hieraan deelnemen 

• Kinderen die vroeger reeds les gevolgd hebben of meerdere kampen gedaan hebben, volgen bij 

kids en club tennis de richtleeftijden.  

 

 

KIDSTENNIS 

WIT: 2014 

BLAUW : 2013-2012 

ROOD: 2011-2009 

ORANJE: 2008-2007 

• 8 weken les 

• Maximum 6 kinderen per lesgever 

• Lesmomenten 

W (1u les): zat 9u, woe 14u 

B (1u les): woe 14u, zat 9u, zat 10u 

R(1,5u les): woe 14u, woe 15u, zat 9u30 

O (1u les): woe 14u, vr 16u30, zat 11u 

Prijs:  

W-B 40 euro 

R-O 60 euro 

 

 

CLUBTENNIS 

GROEN-GEEL:  2007-2000 

START2CLUBTENNIS: kinderen van 2006 of ouder die willen starten met tennis.  

De lesgevers bepalen aan de hand van het niveau en ervaring of de kinderen in groen of geel zitten. We 

opteren om iets langer met groene bal te spelen zodat rally’s beter lukken en er meer tennisplezier is.  

• 8 weken: 1u les 

• Lesmomenten 

GROEN-GEEL: di 18u, woe 18u, do 17u30, za 12u, zat 13u 

START2CLUBTENNIS: zat 11u 

Prijs: 70 euro 

Prijs niet-leden voor start2clubtennis: 90 euro 

 

• Mogelijkheid tot deelname aan fit 4 tennis. 5 trainingen op vrijdag 19u en/of zondag 9u 

Prijs lesvolgers 1u per week (vrijdag of zondag): 15 euro 

2u per week (vrijdag en zondag): 20 euro 

Prijs niet- lesvolgers 1u per week (vrijdag of zondag): 25 euro 

2u per week (vrijdag en zondag): 30 euro 
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COMPETITIETENNIS: 

• 8 weken: 1,5u les (1 of meerdere keren per week) 

• Lesmomenten 

U9 (2009- 2010): ma 16u, woe 16u30, vr 16u 

U11 (2008- 2007): ma 16u, woe 16u30, do 17u30 

U 13 (2006- 2005) ma 17u30,  vr 17u30, zat 10u30, zat 12u 

U 15 (2004-2003): ma 17u30, vr 17u30, za 10u30, zat 12u 

U18 (2002- 2001- 2000): ma 17u30, woe 13u30, woe 15u, woe 16u30, vr 17u30 

Prijs: 120 euro (dit is berekend op les per 4, indien er maar 3 spelers zijn dan wordt de prijs 160 euro) 

• Mogelijkheid tot deelname aan fit 4 tennis. 5 trainingen op vrijdag 19u en/of zondag 9u 

Prijs lesvolgers 1u per week (vrijdag of zondag): 15 euro 

2u per week (vrijdag en zondag): 20 euro 

Prijs niet- lesvolgers 1u per week (vrijdag of zondag): 25 euro 

2u per week (vrijdag en zondag): 30 euro 

 

VOLWASSENEN 
 

Lessenreeks 

• 10 weken: 1u les 

• Lesmomenten 

o Ma 19u30, 20u, 20u30, 21u,21u30 

o Di 19u30, 20u, 20u30, 21u,21u30 

o Woe 19u30, 20u, 20u30, 21u,21u30 

o Do 19u30, 20u, 20u30, 21u,21u30 

o Vr 19u30, 20u, 20u30, 21u,21u30 

Prijs 120 euro ( voor 4 spelers per groep, wordt herrekend voor meer/minder deelnemers) 

 

Tennis- Workout (ook voor niet-leden) 

Combinatie van tennis, conditie en FUN! Voor elk niveau, zowel op tennisgebied als conditioneel.  

• 5 weken: 1,5 u les 

• Vrijdag 20u-21u30 

Prijs leden: 40 euro voor de lessenreeks, 10 euro voor een losse les 

Prijs niet-leden: 50 euro voor de lessenreeks, 12 euro voor een losse les 

 

Start to tennis (ook voor niet-leden) 

Aanleren van de basistechnieken tennis voor mensen zonder tenniservaring 

• 5 weken: 1,5u les 

• Donderdag 19u30-21u 

Prijs leden: 60                Prijs niet-leden: 75 


