Tc Smash Jeugd 2022 | Trainingen - Stages
Paastrainingen: 11 - 15 april 2022
Interclubstage: 11 - 15 april 2022

Wie?

Alle jeugdleden met kleur wit, blauw, rood, oranje
en groen + geel (tiener)
+ nieuwe leden

Waar?

Buitenterreinen T.C Smash

Wanneer?

Tweede week paasvakantie
Optie 1: 3u les per dag van 13u tot 16u
Optie 2: 1u les per dag tussen 13u en 16u

Prijs?

Optie 1: 100 euro voor 3u les/dag
Optie 2: 35 euro voor 1u les/dag
Bedrag tijdens eerste les te betalen.

Inschrijven?

via mail tcsmashjeugd@hotmail.com of bij je
trainer. Inschrijven voor 8 april 2022
De groepsindeling zal op vrijdag 9 april uithangen
op de club.

Let op!
Om te kunnen deelnemen moet je nieuw lidgeld voor dit seizoen
betaald zijn voor april 2022! (periode 1 april 2022 t/m maart 2023).
Zo ben je ook verzekerd tijdens de trainingen!
Voor info lidgeld, zie onze site www.tcsmash.be/praktisch/lidgeld

Tijdens de tweede week van de paasvakantie nodigen we alle
interclubspelers uit voor een interclubstage.
We trainen iedere dag van 9u30 tot 12u30.
Dit is een goede gelegenheid om gewend te raken aan de omstandigheden
buiten. De wind, zon, valse botsen, … zullen dan ook weer van de partij
zijn. Het is ook een ideale gelegenheid om je ploeggenoten beter te leren
kennen. Hopelijk zal het groepsgevoel en de ploeggeest hierdoor versterkt
worden.
Naast het enkelspel zal ook het dubbelspel voldoende aan bod komen,
want dat kan beslissen over winst en verlies.

Prijs?

100 euro voor 3u les/dag
Bedrag tijdens eerste les te betalen.

Inschrijven?

via mail tcsmashjeugd@hotmail.com of bij je
trainer. Inschrijven voor 8 april 2022

Indien er te weinig animo is, worden de deelnemers ingedeeld in groepjes
en krijgen ze 2u les per dag, kostprijs 70 euro.

www.tcsmash.be

Tc Smash Jeugd 2022 | Trainingen - Stages
Paastrainingen KLEUTERS:
Kleutertennis:

11 - 15 april 2022

Wie?

Alle jeugdleden met kleur wit tot 6 jaar
+ nieuwe leden

Waar?

Buitenterreinen T.C Smash

Wanneer?

Tweede week paasvakantie
1u les per dag van 13u tot 14u

Prijs?

25 euro. Bedrag tijdens eerste les te betalen.

Inschrijven?

Via mail: tcsmashjeugd@hotmail.com of bij je
trainer. Inschrijven voor 8 april 2022

Let op!

Om te kunnen deelnemen moet je nieuw lidgeld voor dit seizoen
betaald zijn voor april 2022! (periode 1 april 2022 t/m maart 2023).
Zo ben je ook verzekerd tijdens de trainingen!
Voor info lidgeld, zie onze site www.tcsmash.be/praktisch/lidgeld

www.tcsmash.be

Tc Smash Jeugd 2022 | Trainingen - Stages
Voorjaarstrainingen: start 18 april 2022

Inschrijvingsblad:

Wie?

Alle jeugdleden met kleur wit, blauw, rood,
oranje en groen + geel (tiener)
+ nieuwe leden

Duid op het rooster aan wanneer u NIET kan!

Waar?

Buitenterreinen T.C Smash

16u

17u

18u

13u05

14u05

15u05

9u

10u

11u

maandag
donderdag

Wanneer?
Prijs?

1u les per week, gedurende 8 weken.
Start na de paasvakantie.
55 euro. Bedrag tijdens eerste les te betalen.

vrijdag
16u05

17u05

woensdag

Kleutertennis zondag 10-11u, 40 euro.
zondag

Inschrijven?

Gelieve het inschrijvingsblad met rooster aan
je trainer af te geven voor 14 april.
Het is ook mogelijk om in te schrijven voor
meerdere uren training per week.
De groepsindeling zal op vrijdag 15 april uithangen
op de club.

Let op!

Om te kunnen deelnemen moet je nieuw lidgeld voor dit seizoen
betaald zijn voor april 2022! (periode 1 april 2022 t/m maart 2023).
Zo ben je ook verzekerd tijdens de trainingen!
Voor info lidgeld, zie onze site www.tcsmash.be/praktisch/lidgeld

Gelieve meerdere mogelijkheden open te houden.

Naam:
Geboortedatum:
Telefoon:
Emailadres:
Het is organisatorisch niet mogelijk om een gemiste les in te halen op een
ander moment, dank voor jullie begrip.
www.tcsmash.be

