
 4 

3. TENNISLESSEN VOOR JEUGD 

Tennis 2000 werd voor het 20ste jaar op rij erkend als  
 
De vermelde prijzen zijn per pers. voor leden, excl. winterlidgeld en verzekering. Ze omvatten: 

ü Training en huur indoorterrein (met verlichting) 
ü Gebruik van aangepaste tennisballen en eventueel een tennisracket 
ü 10 extra terreinreservaties (enkel met andere vaste lesvolgers of voor zij die 

Multimove/ Mini-/ of Miditennis volgen ook met een ouder), van maandag tot vrijdag 
(excl. woe) tussen 9 en 14 uur (ook tijdens vakanties en feestdagen in de week) 

ü Gratis deelname Fundays Tennis 2000 en 1 andere Fundays (3 tot 12 jaar) 

 
De lessen staan onder leiding van Alain Van den Nest (zie p. 3). Lessen vinden plaats in 
groepjes van maximaal 4 spelers voor een optimale begeleiding. De indeling gebeurt in 
functie van leeftijd en niveau, waarbij we zoveel mogelijk rekening houden met je 
voorkeuren. Bekijk je aanvangsuur op www.tennis2000.be of op ons Facebookaccount; 
voor woensdaglessen vanaf 2 oktober, voor zaterdaglessen vanaf 29 september. 

 

Vul het inschrijvingsformulier in om in te schrijven voor jeugdlessen. Schrijf vervolgens 
het correcte bedrag over op onderstaand rekeningnummer en vermeld voor- en achternaam. 

Betaling: op rek.nr BE57 4395 1387 1135 (BIC: KREDBEBB) van Alain Van den Nest 

 

Lessen op woensdag of zaterdag 

20 weken (1 uur/ week) 

De lessen gaan door van 1 oktober tem 31 maart, telkens op je zelfde lesdag en -uur. 
 
1) Multimove met balgewenning 

Tennis 2000 is ‘Sport Vlaanderen-erkende Multimoveclub’. Voor kinderen van 3 tot 5 jaar 
(niveau ‘wit’) organiseren we Multimove-gebaseerde lessen, waarbij we vooral de motorische 
ontwikkeling en balgewenning trainen. Dit legt een prima basis voor wie verder wil tennissen. 

 

 

 
 

ü 2 keer 1 uur KidsFun voor niveau ‘wit’ op Tennis 2000 (3 tot 9 jaar) 

  

Multimove op: 
zaterdag 13u, 14u 

€ 237 
Zomerleden Niet-leden 

€ 267 
» De prijs voor niet-leden omvat aansluiting 

bij federatie, verzekering en winterlidgeld. 
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2) Minitennis met balgewenning 

Kinderen van 5 tot 8 jaar (niveau ‘blauw’) kunnen lessen minitennis volgen. Daarbij trainen 
we vooral op balgewenning en de basisslagen op een terrein van 11 meter groot. 

 

 

 
 

 

ü 2 keer 1 uur KidsFun voor niveau ‘blauw’ op Tennis 2000 (3 tot 9 jaar) 

 
3) Miditennis 

Voor kinderen van 7 tot 12 jaar (niveau ‘rood’ tot ‘oranje’) geven we lessen miditennis. 
Miditennis gebeurt op een terrein van 18 meter.  

 

 

 
 

 

ü 2 keer 1 uur KidsFun voor niveau ‘rood’ op Tennis 2000 (3 tot 9 jaar) of 
Teens-competitie (herfst-, kerst-, krokusvakantie) voor niveau ‘oranje’ (8 tot 12 jaar) 

 
4) Overgangstennis en Maxitennis 

Voor kinderen vanaf 10 jaar (niveau ‘groen’, vanaf overgangstennis) zijn er overgangs- en 
maxilessen. Overgangstennis gebeurt op een terrein van 21 meter.  

 

 

 

 
 

ü Teens-competitie (herfst-, kerst-, krokusvakantie) voor niveau ‘groen’ (10 tot 18 jaar) 

 
 

Minitennis op: 
woensdag 13u, 14u, 15u 
zaterdag 13u, 14u, 15u 

Miditennis op: 
woensdag 13u, 14u, 15u 
zaterdag 13u, 14u, 15u 

Overgangs-/ Maxitennis op: 
woensdag 13u - 19u 
zaterdag 9u - 16u 

€ 237 

Zomerleden Niet-leden 

€ 267 

€ 276 

Zomerleden Niet-leden 

€ 310 

€ 304 

Zomerleden Niet-leden 

€ 343 

1u/week 

€ 442 € 472 2u/week 

1u/week 

€ 520 € 554 2u/week 

€ 575 € 614 2u/week 

1u/week 

» De prijs voor niet-leden omvat aansluiting bij 
federatie, verzekering en winterlidgeld. 

» De prijs voor niet-leden omvat aansluiting bij 
federatie, verzekering en winterlidgeld. 

» De prijs voor niet-leden omvat aansluiting bij 
federatie, verzekering en winterlidgeld. 
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Lessen in de week 

20 weken (1 uur/ week) 

De lessen gaan door van 1 oktober tem 31 maart, telkens op je zelfde lesdag en -uur. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Losse lesuren 

Om één of meerdere losse lesuren te volgen, spreek je data naar keuze af met Alain. 
Contacteer hem via 0495 30 00 91 of info@tennis2000.be. Je hoeft hiervoor geen winterlid te 
zijn. Dit zijn de prijzen per uur: 

 

 

 

Competitiepacks 

Voor de beloftevolle spelers voorzien we persoonlijk aangepaste competitiepacks. Wie extra 
trainingsuren en/of een conditietrainingsschema wil om sneller vooruitgang te boeken, kan 
ons contacteren om een pack op maat samen te stellen. 
 
De competitietraining wordt gegeven door Andres Van den Nest: 

- Opleiding Trainer B Tennis Vlaanderen-VTS 
- Conditietrainer Tennis Vlaanderen-VTS 
- Gewesttrainer ‘Sterk In Competitie’ 
- Klassement: 95 punten

16u (ma-di-do-vrij) 
17u (ma-di-do-vrij) 
Woe - zat * 
18u (ma-di-do-vrij) 

1 pers. 2 pers. 3 pers.* 4 pers.* 

€ 1035 
€ 1207 

€ 528 
€ 614 

€ 360 
€ 417 

€ 275 
€ 318 

Niet-leden geboren in 2004 of later: + €36 voor aansluiting 
federatie, verzekering en winterlidgeld. Niet-leden geboren in 
2003 of vroeger: zie tarieven op pagina 2. 

Vanaf 2de lessenreeks per week per persoon dit 
winterseizoen: € 20 korting per bijkomende lessenreeks. 

€ 1358 € 690 € 468 € 355 

Week 9u - 16u 
Week vanaf 16u, weekend 

Leden Niet-leden 

€ 60 
€ 52 € 58 

€ 66 

€ 1207 € 614 € 417 € 318 

» *Je kan ook een vast lesuur nemen op woensdag of zaterdag, indien er nog plaats is. 
» *Stel zelf je groepje samen als je lessen in groep van 3 of 4 volgt. 
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Graag formulier invullen en mailen naar info@tennis2000.be of afgeven aan de bar. 
 

Inschrijvingsformulier jeugdlessen 
 
Naam: ………………………………………………………………………………… m / v 

Geboortedatum: ……/……/…………  Telefoonnummer: ……………………………… 

Adres: ……………………………………………………………………………………...... 

E-mailadres: ………………………………………………………………………………… 

Al eerder les gevolgd of competitie gespeeld? Geef dan jouw 
Kidskleur: …………………………. of klassementspunten: ……………………………. 

Schrijft in voor:  
Vink aan voor wat je inschrijft, omcirkel het aantal uur per week en vul aan. 
 
  Prijs 
Ο  Multimove met balgewenning: zat 13u of 14u 1 uur/ week 

 
€  

Ο  Minitennis met balgewenning: woe en/of zat (*) 
 

1 uur/ week 
2 uur/ week 

€ 

Ο  Miditennis: woe en/of zat (*)      1 uur/ week 
2 uur/ week 

€ 

Ο  Overgangs-Maxitennis: woe en/of zat (*)    1 uur/ week 
2 uur/ week 

€ 

Ο  Lessen i/d week: ma/ di/ woe/ do/ vrij/ zat (**) 1 uur/ week 
2 uur/ week 
3 uur/ week 

€ 

TOTAAL  € 
 
Ga na welke uren beschikbaar zijn voor jouw niveau bij ‘3. Tennislessen voor de jeugd’. 
Omcirkel voorkeursdagen en -uren, schrap wanneer je niet kan. 
Graag min. 2 mogelijke uren opgeven. Meer mogelijkheden garanderen een betere groepsindeling. 

 

(*) Duid aan voor Multimove/ Mini-/ Midi-/ Overgangs-/ Maxitennis 

 

 

(**) Duid aan voor lessen in de week (telefonisch afspreken voor woe/zat) 

 

 

 Eventuele voorkeurspartners (gelijk niveau): …………………………………… 
 
        Naam en handtekening voogd  

Woe 13u 14u 15u 16u 17u 18u   

Zat 9u 10u 11u 12u 13u 14u 15u  

Ma 16u 17u 18u  Di 16u 17u 18u 

Do 16u 17u 18u  Vrij 16u 17u 18u 
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