
Info en Inschrijvingen Jeugd Winterlessen 2021-2022
20 lesweken vanaf maandag 27 september ‘21

• Om les te kunnen volgen moet je lid zijn of worden van TC Field, waardoor je meteen 

verzekerd bent.  (Om lid te worden, zie verder bij “bekendmaking en betaling lessen”)
• Lessen van 1u, meerdere uren per week mogelijk, afhankelijk van de beschikbaarheid
• Lessen worden gegeven door gediplomeerde en bijgeschoolde trainers
• Privé/duo-lessen op aanvraag; Stuur mailtje naar patrick_valkenborghs@hotmail.com
• Lessen worden niet ingehaald als de lesnemer afwezig is, bij afwezigheid van de 

trainer wordt de les wel ingehaald
• De opgegeven leeftijden zijn richtleeftijden. Samenstelling van de groepjes gebeurt 

door de trainers op basis van het speelniveau van de kinderen. Na de eerste les kan 
er gewijzigd worden

• Inschrijvingen sluiten af op zondag 5 september, daarna kom je terecht op een 

wachtlijst en kan je nog deelnemen als er plaats is in een groepje van een gelijk
niveau

• Bekendmaking en betaling lessen: 

Zaterdag 18 september van 10.00u tot 13.00u
Zondag 19 september van 10.00u tot 13.00u

Wie nog geen lid is wordt meteen aangesloten op de bekendmakings– en betalingsdag
en betaalt hiervoor dan:
- € 35 indien geboren vanaf 01/01/2014
- € 65 indien geboren vóór 01/01/2014

Dit lidmaatschap is dan geldig tot einde 2022!

Indien je niet aanwezig kan zijn op één van beide momenten, dien je zelf een mail te
sturen voor info betreffende je lesuur/uren naar patrick_valkenborghs@hotmail.com



PRIJS:  per lessenreeks van 20 uren les

Kidstennis         blauw-rood max 3 lln.     € 110 per deelnemer
oranje max 4 lln.    € 180 per deelnemer

Competitiegroepen 4 lln.   € 190 /deeln.
3 lln.   € 240/deeln.             
2 lln.     € 360/deeln.
Privé     € 680 

Omdat weinigen 16.30u als lesuur willen, geven wij € 20 korting als uw kind op dit 
uur les neemt op maandag, dinsdag, donderdag of vrijdag. Het zou voor ons heel 
wat gemakkelijker zijn om de lessen in te plannen als dit uur ook benut werd.
(geldt enkel voor competitiegroepen, kidstennis zijn vaste uren)

Wij proberen de groepen in te delen zoals u vraagt, maar hou er rekening mee dat 
dit niet altijd mogelijk is en dat je kind toch eens in een groepje van 3 ipv 4 kan 
terecht komen, waardoor je dan toch € 50 extra zou moeten betalen.

Enkel op 
aanvraag 
per mail

INFO-AVOND

op vrijdag 3 september om 20.00u

Wij zouden willen vragen om eventuele vragen omtrent de lessen (zowel voor jeugd 
als kids) alvast te noteren en deze komen te stellen op onze info-avond. Zodanig 
moet alles maar één keer worden uitgelegd en bespaart het ons een hoop mails en 
telefoons.  Het inschrijvingsformulier kan op die info-avond ook nog worden 
afgegeven, nadat alle vragen verduidelijkt zijn.

(blauw – rood – oranje)

Voor deze kinderen is er een testdag voorzien op zaterdag 11 september 2021.

Alle kinderen geboren in 2013 en later, die inschrijven voor deze lessen, worden 
verwacht op volgende tijdstippen:

- Kinderen die hun laatste les eindigden met de kleur blauw :  om 13.30u
- Kinderen die hun laatste les eindigden met de kleur rood    :  om 14.30u
- Kinderen die hun laatste les eindigde met de kleur oranje   :  om 15.30u
- Kinderen die nog geen Kids-tennisles volgden                        :  om 13.30u

Wij hopen dat al onze Kids-tennissers hierop aanwezig zijn. Moest je kind echter niet 
kunnen komen, laat dan zeker iets weten aan onze hoofdtrainer Patrick 
Valkenborghs (gegevens onderaan op het inschrijvingsformulier).



Inschrijvingsformulier Jeugd Winterlessen 2021-2022

Naam: Voornaam:

Geb.datum: 0 meisje         0 jongen

Straat + huisnr: Postcode + gemeente:

E-mailadres: Tel/GSM:

Lid TC Field   0 ja   0 nee Heeft al getennist    0  ja    0 nee

Aantal uren les gewenst: …………..

Opmerkingen: …………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Voor eventuele vragen: patrick_valkenborghs@hotmail.com ,  gsm 0476/546680

Vink aan wanneer u beschikbaar bent 
Zeker 3 dagen/meerdere uren aanduiden voor het volgen van 1u les, anders kan het 
zijn dat de les niet ingepland kan worden.
Indien men meerdere uren per week les volgt, volledige beschikbaarheid noodzakelijk!

MAANDAG    :     0 16.30u 0 17.30u          0 18.30u
€ 20 korting!!

DINSDAG       :     0 16.30u 0 17.30u          0 18.30u

WOENSDAG  :     0 13.30u          0 14.30u          0 15.30u          0 16.30 u          0 17.30u

:    0 13.30u          0 14.30u          

DONDERDAG :    0 16.30u 0 17.30u          0 18.30u

VRIJDAG          :    0 16.30u 0 17.30u

ZATERDAG      :    0  09.30u          0 10.30u          0 11.30u          0 12.30u          

:    0 09.30u          0 10.30u

ZONDAG          :   0  09.30u          0 10.30u          0 11.30u          12.30u

:  0  09.30u         0  10.30u

Gelieve dit formulier duidelijk in te vullen in drukletters en te mailen naar 
patrick_valkenborghs@hotmail.com, ten laatste zondag 5 september


