
LESSEN
STAGES

START to Tennis
lente / zomer 2019

Jaaroverzicht 2019
 15/4 – 19/4  paasstage 

 20/4  opendeurdag - gratis initiatieles

 1/7 – 5/7  zomerstage 1

 6/7  kidstour 

 5/8 – 9/8  zomerstage 2

 13/8 - 24/8  ethias tour – food dubbel tornooi

Lid worden?
Vanaf 9 tot 15 jaar  30 EUR

Vanaf 16 tot 18 jaar 50 EUR

Student vanaf 19 jaar 75 EUR

Volwassene 145 EUR

Gezinsabonnement 300 EUR
(2 volw en max 2 kinderen jonger dan 19 jaar) 
 

Als lid kan u het volledige seizoen terreinen 
reserveren zo vaak u wenst en kan u deelnemen 
aan alle evenementen. U bent bovendien gratis 
verzekerd tegen ongevallen. 

U geniet van een tussenkomst van uw mutualiteit 
voor abonnementen van sportclubs. 

TC Vicogne
Blauwvoetlaan 2
8450 BREDENE

www.tcvicogne.be



Opendeurdag 
20 april 2019

Twijfel je of tennis iets voor jou is, kom kennis maken 
van 15u tot 16u30.

Ben je tussen 4 tot 12 jaar, dan word je begeleid 
door onze trainers en jeugdspelers van de club in de 
eerste stappen op het tennisveld. 

Vooraf inschrijven via inge.waelkens@tcvicogne.be

Lente lessen 
Lessen in technische vaardigheid.  

Vanaf 24 april tot eind juni op woensdagmiddag, 
vrijdagmiddag/avond en zaterdagvoormiddag. 

Lessenreeksen per 8 lessen.  

PRIJZEN LENTELESSEN:  

3 tot en met 7 jaar: 60 euro 
(excl. lidmaatschap)

Vanaf 8 jaar: 68 euro 
(excl. lidmaatschap - 

groepjes vanaf 4 kinderen) 

Stages 
Paasstage: 15 april t.e.m. 19 april  
Zomerstage 1: 1 juli t.e.m. 5 juli 
Zomerstage 2: 5 augustus t.e.m. 9 augustus 

Tennislessen, aangevuld met sport- en 
spelprogramma.  

Telkens van maandag tot en met vrijdag  
van 9u tot 12u en van 13u tot 15u.  

Kinderen jonger dan 7 jaar enkel voormiddag.  
Kinderen vanaf 8 jaar kan er gekozen worden voor 
enkel voormiddag of volle dagen.

PRIJZEN STAGES: 

Halve dagen 70 euro 
(niet leden: 70 euro
 + 10 euro stage-abonnement)  

Volle dagen 110 euro 
(niet leden: 110 euro 
+ 10 euro stage-abonnement) 

Fiscaal attest verkrijgbaar voor kinderen 
tot 12 jaar.  
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Specifiek bedoeld voor startende volw
assen tennissers. Je le

ert in
 

een versneld parcours de basisvaardigheden van het tennis, en je
 

leert nieuwe sparring partners kennen. 

U hoeft geen lid
 te zijn

. U
 beslist pas na afloop van de reeks of u

 

graag wil v
erder tennissen. 

Prijs: 7
5 euro


