Tennis 2000
Koningshofbaan 36

9308 Hofstade-Aalst

Winterseizoen 2018-2019
Beste tennisliefhebber,

Het winterseizoen start op maandag 1 oktober en eindigt op zondag 7 april.
Tennis 2000, gelegen aan de rand van een natuurbos, met een gezellig zuidgericht terras, heeft
5 buitenterreinen, 3 indoorterreinen (met flexibele micro-asfalt) en 3 petanquebanen.
Wij bieden een brede waaier aan mogelijkheden voor de winterperiode:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Winterabonnement en losse terreinreservatie
Rolstoeltennis
Zaterdagavondtennis
Verjaardagsfeestjes, bedrijfssportdagen, recepties, personeelsfeesten …
Sportdagen en tennislessen voor scholen
Tennisles voor volwassenen, zowel initiatie, gevorderden als competitietraining
Tennisles voor de jeugd, van initiatie tot specifieke wedstrijdtraining
Kerststage Tennis&Fun en Competitiestage

Cadeaubon: wil je iemand een leuke attentie aanbieden? Vraag een Cadeaubon aan.

Voor meer info kan je terecht bij:
Alain Van den Nest
Koningshofbaan 36 9308 Hofstade - Aalst
Tel : 0495 30 00 91
Clubhuis : 053 41 75 92
info@tennis2000.be
www.tennis2000.be
https://www.facebook.com/tctennis2000/
rek.nr. Winterseizoen: IBAN: BE57 4395 1387 1135 ( BIC: KREDBEBB ), Alain Van den Nest
( rek.nr.Zomerseizoen: IBAN: BE83 4395 1396 6115 , Tennis 2000 )

Wij hopen je spoedig te mogen verwelkomen op Tennis 2000

Met sportieve groeten
Alain Van den Nest

1. Winterabonnement en losse terreinreservatie.
1) Een winterabonnement laat je toe een terrein te reserveren op een vast uur gedurende het volledige
winterseizoen (27 weken), van maandag 1 oktober tot zondag 7 april.
Je dient hiervoor winterlid te zijn bij Tennis 2000.
Prijs per terrein per uur voor een winterabonnement; - € 10,- korting bij betaling vóór 20 juli (1)
€ 263 (1)
€ 389 (1)
€ 469 (1) 21u-22u30 € 604 (1) 21u-23u € 702 (1)
€ 328 (1) 22u-23u15 € 385 (1)
€ 389 (1)
€ 389 (1)
€ 328 (1)
€ 389 (1)

Weekdagen 9u-16u (2) (uitz woe-NM)
16u-19u, woe 13-19u
19u-22u
22u-23u
Zaterdag 9u-19u
Zondag 9u-13u
13u-17u
17u-20u
(2)

Tijdens Herfst-,Kerst- en Krokusvakantie kan het terrein mogelijks tussen 9u en 16u niet beschikbaar zijn.
Deze speeluren kunnen dan op een ander moment ingehaald worden.

Indien het speeluur na jou vrij is kan je ook langer spelen aan € 3 per 15’.
Winterlidgeld (verzekering niet inbegrepen, is via zomerlidmaatschap) : prijs per persoon
Volwassen (geb. 2001 en vroeger)
Jeugd (geb. 2002 en later)

Niet-Zomerleden Tennis 2000
€ 45
€ 27

Zomerleden Tennis 2000
€ 18
gratis

Indien je het winterabonnement van vorig winterseizoen wenst te verlengen, graag vóór 20 juli
bevestiging;
betaling op rek.nr.IBAN: BE57 4395 1387 1135 ( BIC: KREDBEBB ), met vermelding van Naam, dag en uur.

2) Via losse terreinreservatie is het mogelijk om vrije uren te bespreken. Hiervoor hoef je geen winterlid
te zijn bij Tennis 2000.
Reservatie kan in het clubhuis via de reservatiemap aan de bar of tel. 053 41 75 92.
Prijs per terrein per uur voor een losse terreinreservatie:

Weekdagen 9-16u
Weekdagen 16-19u
Weekdagen 19-22u
Weekdagen 22-23u
Zat 9-19u, Zo 9-13u, 17-20u
Zondag 13-17u

Niet-Winterleden

1 Winterlid

Winterleden

€ 17
€ 21
€ 23
€ 21
€ 21
€ 21

€ 14
€ 18
€ 20
€ 18
€ 18
€ 16

€ 11
€ 15
€ 17
€ 15
€ 15
€ 11

3) Een dagabonnement laat je toe van maandag tot vrijdag tussen 9u en 16u onbeperkt te tennissen
gedurende het volledige winterseizoen ( 27 weken, van maandag 1 oktober tot zondag 7 april).
Je dient hiervoor winterlid te zijn bij Tennis 2000.
Enkel bij gebruik van licht wordt € 1,60 per uur per terrein aangerekend
Reservatie kan in het clubhuis via de reservatiemap aan de bar of tel. 053 41 75 92.
Prijs per persoon: € 200

2. Rolstoeltennis.
Rolstoeltennissers zijn van harte welkom op de club.
Het clubhuis ( volledig verhard pad van de parking naar het clubhuis ) en de indoorterreinen zijn
vlot toegankelijk.
Lessen, zowel initiatie, gevorderden als competitietraining, zijn eveneens mogelijk, voornamelijk op
zondag, na afspraak met Roland De Meersman, roland@abac-baan.be of 0492 79 65 20 .
De lessen worden gegeven door Roland De Meersman:
- deelname aan Paralympics Barcelona en Sydney;
- 20 deelnames World Team Cup ( eq; Davis Cup );
- 21 nationale titels behaald;
- trainer meerdere Belgische kampioenen;
- meer dan 25 jaar ervaring in G-tennis;
Huren van rolstoel en racket is mogelijk.
Testrolstoelen zijn ter plaatse ter beschikking ( op voorhand afspreken met Roland )
Wil je een winterabonnement of reserveren per keer?
Alle info vind je bij ‘1. Winterabonnement en losse terreinreservatie’.
Ook als niet-lid kan je komen tennissen.
Wil je graag bijkomende informatie? Heb je vragen?
Roland De Meersman 0492 79 65 20 roland@abac-baan.be
Alain Van den Nest 0495 30 00 91 info@tennis2000.be

3. Zaterdagavondtennis.
Op zaterdagavond kan je de drie indoorterreinen reserveren van 18u tot 19u ( € 40,- ) of
van 18u tot 19u30 ( € 56,- ).
Voor grotere groepen (minimaal 20 personen) staan de 3 indoorterreinen en het clubhuis ter
beschikking van 18u tot 21u ( € 100,- ).
Dit kan naar wens aangevuld worden met een fijn hapje of een gezellig etentje door onze huiscateraar.
Contacteer ons voor meer informatie, 0495 30 00 91 of info@tennis2000.be

4.Verjaardagsfeestjes, bedrijfssportdagen, recepties, personeelsfeesten…
Wil je graag je verjaardagsfeestje op de club geven?
Voor jeugd -12j : naar keuze met of zonder een animator (trainer/animator: € 38 voor 1,5u).
Prijs voor jeugd -12j, inbegrepen gebruik clubhuis en 1 indoorterrein gedurende 3 uur: € 45
Prijs voor jeugdleden van Tennis 2000: € 28
Voor oudere jeugd en volwassenen (tot 50 personen);
Prijs voor gebruik clubhuis: € 45
Prijs inbegrepen gebruik clubhuis en 3 indoorterreinen gedurende 3 uur: € 100
Voor leden Tennis 2000: gebruik clubhuis gratis
Contacteer ons, 0495 30 00 91 of info@tennis2000.be
Bedrijfsportdagen, recepties, personeelsfeesten:
zowel overdag als ‘s avonds worden het clubhuis en de tennisterreinen ter beschikking gesteld, naar wens
begeleid met lekkere hapjes of een aangepast menu, bereid door onze huiscateraar.
Meerdere formules mogelijk; contacteer ons, 0495 30 00 91 of info@tennis2000.be

5. Sportdagen en tennislessen voor scholen.
Zowel in de voor- als in de namiddag staan de tennisterreinen ter beschikking voor scholen,
naar keuze aangevuld met tennisles.
Wil je meer informatie? Contacteer ons, 0495 30 00 91 of info@tennis2000.be

6. Tennisles voor volwassenen.
Tennis 2000 organiseert tennislessen voor volwassenen tijdens het winterseizoen, van maandag 1 oktober
tot zondag 7 april.
De lessen staan onder leiding van Alain Van den Nest, die een opleiding trainer A gevolgd heeft
(= hoogste opleidingsniveau).
Hij is B-speler met meer dan 30 jaar ervaring als trainer en heeft tevens een pedagogisch diploma.
Hij werkte o.m. als coach van het Belgische nationale juniorenteam op het Europees kampioenschap in
Spanje en de Midway Cup in Nederland.
1) Je kan een lessenreeks volgen, bestaande uit 20 weken les (1u/week) en 7 weken vrij spelen, dit op een
vast uur gedurende het volledige winterseizoen.
Je dient hiervoor wel winterlid te zijn bij Tennis 2000.
Prijs per persoon
1 pers/trainer
2 pers/trainer
3 pers/trainer
4 pers/trainer

Week 9u-17u
€ 882 (1)
€ 451 (1)
€ 308 (1)
€ 235 (1)

Week 17u-22u
€ 1115 (1)
€ 567 (1)
€ 384 (1)
€ 294 (1)

Zat 9u, 15u-18u, Zo14u-18u
€ 998 (1)
€ 514 (1)
€ 349 (1)
€ 267 (1)

- € 10,- korting bij betaling vóór 20 juli
- vanaf 2de lessenreeks per week per persoon per seizoen: - € 10,- per bijkomende lessenreeks
- winterlidgeld niet inbegrepen
- verzekering niet inbegrepen, is via zomerlidmaatschap
rek.nr. IBAN: BE57 4395 1387 1135 ( BIC: KREDBEBB ) , met vermelding ‘Naam W18-19’
(1)

Prijs per persoon (1) omvat:
- 20 weken les (1u/week) en 7 weken vrij spelen;
- huur van het terrein;
- 25 extra terreinreservaties (op naam), van ma tot vrij tussen 9u en 16u of 22u-23u (excl licht € 1,60/u)
(ook tijdens vakanties en feestdagen in de week);
- 1,5u begeleid wedstrijdspelen (met trainer) op zo 10 maart tussen 13u en 17u;
- voordeeltarief voor terreinreservatie zondag 13u-17u: € 8,- per terrein (indien beiden lessenreeks).
Indien je het lesabonnement van vorig winterseizoen wenst te verlengen, graag vóór 20 juli bevestiging.
Inschrijving: tennislessen@tennis2000.be of 0495 3000 91 ( Alain )
Lessen met 2 of meer personen gaan steeds door. Individuele lessen kunnen, indien tijdig afgezegd, tijdens
het lopende winterseizoen opgenomen worden.
Winterlidgeld (verzekering niet inbegrepen, is via zomerlidmaatschap) : prijs per persoon :
Volwassen (geb. 2001 en vroeger)
Jeugd (geb. 2002 en later)

Niet-Zomerleden Tennis 2000
€ 45
€ 27

Zomerleden Tennis 2000
€ 18
gratis

2) Er kunnen ook losse lesuren gereserveerd worden. Daartoe moet je niet noodzakelijk winterlid worden
bij Tennis 2000.
Inschrijving: bij Alain, 0495 3000 91
Prijs voor 1 lesuur, huur terrein inbegrepen:
Weekdagen 9-16u
W.E. en weekdagen vanaf 16u

Niet Winterleden
€ 47
€ 53

Winterleden
€ 43
€ 49

7. Tennisles voor de jeugd.
Tennis 2000, die het kwaliteitslabel ‘Jeugdvriendelijke Tennisclub’ bezit, organiseert tennislessen voor
de jeugd tijdens het winterseizoen, van maandag 1 oktober tot zondag 7 april.
De lessen staan onder leiding van Alain Van den Nest, die de opleiding trainer A gevolgd heeft
(=hoogste opleidingsniveau).
Hij is B-speler met meer dan 30 jaar ervaring als lesgever en heeft tevens een pedagogisch diploma.
Hij was coach van o.m. het Belgische nationale juniorenteam op het Europees kampioenschap in Spanje.
De lessen worden gegeven volgens het erkende ‘Tennis Vlaanderen - Kidstennis’ concept.
De indeling en het aanvangsuur zijn ifv niveau en leeftijd. We houden daarbij zoveel mogelijk rekening
met je voorkeuren.
Inschrijven kan via tennislessen@tennis2000.be of via het inschrijvingsformulier;
Dag en uur van de groepsles vind je terug op www.tennis2000.be en op www.facebook.com/tctennis2000/
voor wie woensdag les volgt vanaf 29 september, wie zaterdag les volgt vanaf 3 oktober.
Prijs per persoon (1) omvat:
- 20 weken les (1u/week);
- huur van het terrein;
- gebruik van aangepaste tennisballen en tennisracket;
- 25 extra terreinreservaties (op naam), van maandag tot vrijdag (ook tijdens vakanties en feestdagen),
tussen 9u en 16u (excl verlichting € 1,60/u);
wie lessenreeks Multimove, Mini- of Miditennis volgt: ook met ouder gratis;
- deelname en inschrijvingsgeld KidsToer op Tennis 2000;
- voordeeltarief voor terreinreservatie zondag 13-17u: € 8,- per terrein/uur (indien beiden lessenreeks);
- vanaf 2de lessenreeks per week per persoon per seizoen: - € 10,- per bijkomende lessenreeks;
- - € 10,- korting bij betaling vóór 20 aug
rek.nr. IBAN: BE57 4395 1387 1135 ( BIC: KREDBEBB ) , met vermelding ‘Naam W18-19’
Dag en uur van de groepsles vind je terug op www.tennis2000.be en op www.facebook.com/tctennis2000/
voor wie woensdag les volgt vanaf 29 september, wie zaterdag les volgt vanaf 3 oktober.
1) Multimove: ! ! ! Nieuw ! ! ! voor kinderen van 3 tot 5 jaar
Zaterdag 13u tot 14u
Niet-leden, inbegrepen aansluiting federatie, verzekering en lidgeld: € 148(1)
Zomerleden Tennis 2000: € 123(1)
! (1) - € 10,- korting bij betaling vóór 20 aug
Algemene motorische ontwikkeling en (spel)plezier staan centraal
Multimove is gericht op het uitbouwen van een gezonde ontwikkeling en motoriek van het kind en
legt dus ook een prima basis voor wie wil verder tennissen of andere balsporten beoefenen.
2) Minitennis met balgewenning: voor kinderen van 5 tot 8 jaar (niveau ‘Blauw’)
Woensdag 13u, 14u of 15u of Zaterdag 13u, 14u of 15u (telkens 1u)
20 weken les in groepjes van max 4 kids per trainer
Niet-leden, inbegrepen aansluiting federatie, verzekering en lidgeld: € 234(1)
Zomerleden Tennis 2000: € 206(1)
! (1) - € 10,- korting bij betaling vóór 20 aug

1u Minitennis met balgewenning + 1u Multimove: voor kinderen van 5 tot 8 jaar (Blauw)
Niet-leden, inbegrepen aansluiting federatie, verzekering en lidgeld: € 296(1)
Zomerleden Tennis 2000: € 268(1)
! (1) - € 10,- korting bij betaling vóór 20 aug

3) Miditennis: voor kinderen van 6 tot 12 jaar (niveau ‘Rood’ tot ‘Oranje’)
Woe 13u, 14u of 15u of Zat 13u, 14u of 15u (telkens 1u)
20 weken les in groepjes van max 4 spelers per trainer
Niet-leden, inbegrepen aansluiting federatie, verzekering en lidgeld: € 268(1)
Zomerleden Tennis 2000: € 238(1)
! (1) - € 10,- korting bij betaling vóór 20 aug
4) Maxitennis: voor kinderen vanaf 10 jaar (niveau ‘Groen’)
Woe tussen 13u en 19u , Zat tussen 9u en 16u (telkens 1u)
20 weken les in groepjes van max 4 spelers per trainer
Niet-leden, inbegrepen aansluiting federatie, verzekering en lidgeld: € 296(1)
Zomerleden Tennis 2000: € 264(1)
! (1) - € 10,- korting bij betaling vóór 20 aug
5) Lessen in de week: 20x 1u, op maandag, dinsdag, donderdag of vrijdag om 16u,17u of 18u
Ledenprijs per persoon
1 pers/trainer
2 pers/trainer
3 pers/trainer
4 pers/trainer

Week 18u
€ 1115 (1)
€ 567 (1)
€ 384 (1)
€ 294 (1)

Week 17u/woe/WE

€ 998 (1)
€ 509 (1)
€ 346 (1)
€ 264 (1)

Week 16u
€ 882 (1)
€ 451 (1)
€ 308 (1)
€ 236 (1)

Niet-leden(1) : + € 32 (eenmalig), inbegrepen aansluiting federatie, verzekering en lidgeld
! (1) - € 10,- korting bij betaling vóór 20 aug
Lessen met 2 of meer personen gaan steeds door. Individuele lessen kunnen, indien uiterlijk daags
voordien afgezegd, tijdens het lopende winterseizoen opgenomen worden.
6) Competitiepacks
olv Jelle Lossie, trainer B en conditietrainer Tennis Vlaanderen VTS, B-klassement
Heb je meer ambitie en wil je graag sneller vooruitgang boeken? Dan kan je zelf je pakket samen
stellen. Met individueel trainingsschema voor elke speler (technisch-tactisch-mentaal)
Pack A: 3u/week, vrij samen te stellen uit:
- Wedstrijdtraining op woensdag 13u en/of zaterdag om 9u, 15u of 16u
2 pers/trainer: 509,-/lessenreeks (we streven naar groepen van 3 of 4 pers)
3 pers/trainer: 346,-/lessenreeks
4 pers/trainer: 264,-/lessenreeks
Les ( met 1, 2 of 3 pers ) op maandag, dinsdag, donderdag of vrijdag om 16u, 17u of 18u ,
zaterdagnamiddag of zondagnamiddag
Prijzen: zie ‘5) Lessen in de week’
Niet-leden(1): + € 32 (eenmalig), inbegrepen aansluiting federatie, verzekering en lidgeld
- € 50,- korting op totaalbedrag
- € 10,- extra korting bij betaling vóór 20/8
Terreinreservatiepack pro : € 15,- ( ipv € 35 )
Wie tijdens het zomerseizoen 2018 voldoende punten behaald heeft voor ‘One spirit, one Team’:
‘Terreinreservatiepack pro’ gratis
Pack B: 4u/week, vrij samen te stellen uit:
- Wedstrijdtraining op woensdag 13u en/of zaterdag om 9u, 15u of 16u
2 pers/trainer: 509,-/lessenreeks (we streven naar groepen van 3 of 4 pers)
3 pers/trainer: 346,-/lessenreeks
4 pers/trainer: 264,-/lessenreeks

-

Les ( met 1, 2 of 3 pers ) op maandag, dinsdag, donderdag of vrijdag om 16u, 17u of 18u ,
zaterdagnamiddag of zondagnamiddag
Prijzen: zie ‘5) Lessen in de week’
Niet-leden(1): + € 32 (eenmalig), inbegrepen aansluiting federatie, verzekering en lidgeld
- € 80,- korting op totaalbedrag
- € 10,- extra korting bij betaling vóór 20/8
Terreinreservatiepack pro : € 15,- ( ipv € 35 )

Wie tijdens het zomerseizoen 2018 voldoende punten behaald heeft voor ‘One spirit, one Team’:
‘Terreinreservatiepack pro’ gratis
Wil je daarbovenop nog extra trainingsuren? Contacteer ons om een pack op maat samen te stellen.

Extra: terreinreservatiepack pro (enkel voor jeugdspelers die winterles volgen op Tennis 2000):
50 terreinreservaties (ipv 25), zowel maandag tot vrijdag 9u-17u (ipv tot 16u) alsook zaterdag
13u-18u en zondag 13u-18u
€ 35 ,- pp ( excl verlichting € 1,60/u )

8. Stage Tennis&Fun en Competitiestage voor de jeugd (Kerstvakantie).
Competitiestage met tornooibegeleiding naar Ethias Tour TC Zottegem;
olv Jelle Lossie, trainer B en conditietrainer Tennis Vlaanderen VTS, B-klassement
Woensdag 26 tem zaterdag 31 december, 9u-15u, vrij wedstrijdspelen tot 16u;
toezicht van 8u15 tot 18u;
met wedstrijdanalyse, workshops en mentaal-tactische trainingssessies on-court.
voor wie tornooi speelt zorgen wij tijdens de stagedagen voor vervoer naar het tornooi en terug,
wedstrijden worden zo veel mogelijk binnen deze dagen gepland.
Niet-leden, inbegrepen aansluiting federatie, verzekering en lidgeld: € 168(3)
Zomerleden Tennis 2000: € 138(3)
Betaling vóór 1 december: - € 10 !!!
Inschrijvingsgeld tornooi, gebruik wedstrijdballen en vervoer heen en terug inbegrepen
(3)
Kan je een dag niet komen: - € 20 (indien min 1 week voor aanvang vd stage meegedeeld)
(3)
(3)

Kerststage Tennis & Fun: van 3j tot 16j; voor alle niveaus, van Minitennis tot Maxitennis
Woensdag 2 tem zaterdag 4 januari, 9u-16u, met toezicht van 8u15 tot 18u
9u-10u
Ontwikkeling van motorische vaardigheden in spelvorm
10u-12u
Tennistraining
12u-13u
Middagpauze
13u-16u
Balsporten, Coördinatieve en tennisspecifieke spelvormen, Wedstrijdspelen
( met 10’pauze om het uur )
Niet-leden, inbegrepen aansluiting federatie, verzekering en lidgeld: € 148(3)
Zomerleden Tennis 2000: € 118(3)
(3)
(3)

Betaling vóór 1 december: - € 10 !!!
Kan je een dag niet komen: - € 20 (indien min 1 week voor aanvang vd stage meegedeeld)

TENNIS 2000
INSCHRIJVINGSFORMULIER W 18-19 voor JEUGDLESSEN
( ter plaatse afgeven, terugsturen of mailen naar tennislessen@tennis2000.be )
Naam:………………………………………………………………………

M / V

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

GSM : .……….……………........................................

E-mail :…………………………………………………..

Geboortedatum :…………………

Indien al les gevolgd / competitie gespeeld: ‘Kidsniveau / Klassement : …………………..

Ο
Multimove
Ο
Mini-Midi-Maxitennis woe en / of zat (1) 1u/week 2u/week
Ο
Lessen in de week ma/di/do/vrij (2) 1u/week 2u/week 3u/week
Ο
Competitiepack A / B
-korting op totaalbedrag
Ο
Terreinreservatiepack pro
Ο
Betaling vóór 20 augustus
TOTAAL
(1)

(2)

Prijs
€
€
€
€
€
-€
€

Schrappen wanneer je geen Mini/Midi/Maxitennis op woe/zat kan nemen, voorkeururen omcirkelen:

Woe 13u

14u

15u

16u

17u

18u

Zat

10u

11u

12u

13u

14u

9u

15u

16u

Schrappen wanneer je geen Les in de week op ma/di/do/vrij kan nemen, voorkeururen omcirkelen:

Ma
Di

16u
16u

17u
17u

18u
18u

Do 16u
Vrij 16u

17u
17u

18u
18u

Voorkeur voor:

1 pers/tr

2 pers/tr

3 pers/tr

4 pers/tr

Voorkeurpartners (van gelijk niveau):
………………………………………………………………………………………………
Andere opmerkingen:
………………………………………………………………………………………………

Handtekening (voor minderjarigen één der ouders)

