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Uitgebreid overzicht 
 

Events & info 

 

Nieuwjaarsreceptie  

Zondag 8 januari, van 11u30-13u, nodigen we alle zomer- en winterleden, 

samen met vrienden en familie, uit om samen te genieten van een glaasje en een 
babbeltje. 
 

Pastafestijn 

Zaterdag 4 februari, vanaf 18u, kan je je voeten onder tafel schuiven en 
genieten van ons Pastafestijn. Ook nu zal je terug keuze hebben uit meerdere 

sauzen (ook vegetarische). 
 

!! Geen tennisles 
- maandag 31 oktober tem zondag 6 november (Herfstvakantie) 

- zaterdag 10 tem vrijdag 16 december  (examenweek) 
- zaterdag 24 december tem vrijdag 6 januari (Kerstvakantie)  
- zaterdag 14 tem vrijdag 20 februari (examenweek) 

- maandag 20 tem zondag 26 februari (Krokusvakantie) 
 Op andere feestdagen gaan de lessen wel door 
 

Topsport: voordeeltarief 

alle winter- en zomerleden van Tennis 2000 genieten bij Topsport (sportwinkel 
Lebbeke) van 20% korting op tennisspecifieke en padelspecifieke artikelen.  

Op heel wat andere artikelen zijn er kortingen van 10% en 15%. 
 
 

Tennisactiviteiten voor volwassenen 
 

Mixed Doubles 
Vanaf november zijn er elke tweede zaterdag van de maand 'Mixed Doubles' 
op Tennis 2000. 
Data: 12 november, 10 december, 14 januari, 11 februari, 11 maart. 

Dit staat open voor iedereen, van beginners tot de hoogste 
klassementen, ook voor oudere jeugd (vanaf 15 jaar). We maken meerdere 
poules, zodat iedereen op zijn niveau kan spelen. 

Meer info hierover ontvang je kortelings via mail. 
 

Begeleid wedstrijdspelen 
voor alle volwassenen die een vast winterlesuur hebben op Tennis 2000  
Wil je graag met andere spelers van gelijk niveau spelen en onder begeleiding van 
een trainer tevens enkele tactische tips opdoen? 

Doe dan mee zondag 5 en 26 maart (tussen 13u en 17u).  
Inschrijven aan het Clubbord (zal in de loop van februari uithangen). 
 

 
 
 

 



 

Activiteiten voor jeugd 
 

 

Fundays (vroegere KidsToer, 3-12j) 
zaterdag 5 november; online inschrijven via Tennis Vlaanderen 

Inschrijving is gratis voor leden van Tennis 2000 
   Wit (Multimove) en Blauw: 10u45-12u15 
   Rood: 10u30-12u30 

   Oranje en Groen: 13u-15u 
 

Sint-Maarten 

woensdag 9 november, 14u-16u 
Woensdag 9 november bezoekt de Sint ook ónze club. Wil je erbij zijn, noteer dan 
je naam op het inschrijvingsblad aan het Clubbord.  

 

KidsFun 
voor alle jeugd van Tennis 2000 (3-9j, niveau Wit, Blauw, Rood)  
Inschrijving via Clubbord Jeugd 

   Woensdag 28 december, 17u-18u 
   Zondag 12 februari, 14u-15u (Carnavalseditie; kom verkleed tennissen) 
 

Teens-competitie 
voor alle jeugd van Tennis 2000 vanaf niveau Oranje (8-18j) 
In de Herfst-, Kerst- en Krokusvakantie kan je wedstrijdjes spelen tegen andere 

spelers van de club. Ook als je niet alle vakantieperiodes kan, mag je gerust 
inschrijven (via het Clubbord). 
   Herfstvakantie: 31 oktober - 5 november 

   Kerstvakantie: 24 december - 6 januari 
   Krokusvakantie: 20 - 25 februari 
Je kan je wedstrijden spelen op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag 

en zaterdag tussen 9u en 17u, dit op alle vrije terreinen (je kan zelf online kijken 
welke terreinen vrij zijn en dan via info@tennis2000.be je terreinreservatie 
doorgeven) 

 
 
 

  

Aanvang zomerseizoen: 1 april 
 

 
Info:       infoborden clubhuis  

info@tennis2000.be 

 https://www.facebook.com/tctennis2000/   
https://www.instagram.com/tc_tennis_2000/ 

www.tennis2000.be 

 
 

 

Sportieve groeten 
Team Tennis 2000 
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