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Start2Tennis
Profiteer van onze prachtige promotie Start2Tennis. Word lid van de club en leer 
samen met onze trainers de basis van de sport. Ook het 2de jaar kan van de promo-
tie genoten worden. Doen!   

Eerste jaar: € 80,00 - Tweede jaar: € 130,00
Lessenpakket van 8u - Lidmaatschap inbegrepen - 
Alle dagen behalve de vrijdag, zelf aan te duiden via website

Tennis is een heerlijke sport die op alle 
niveaus fun is. Het is een technische 
sport maar mits goede begeleiding 
heeft iedereen snel de basis onder de 
knie. Wij bieden u een zeer brede 
waaier aan lessen voor alle leeftijden 
en niveaus. Onze missie is van de 
tennislessen fun te maken en je 
naadloos te introduceren bij de andere 
leden, zodat je na de lessen met 
(nieuwe) vrienden aan het echte 
tenniswerk kan beginnen. Tennis is 
zeker iets voor jou!

Wij kiezen opzettelijk voor kleine 
groepjes van maximaal 3 om zo zeer 
individueel te kunnen begeleiden.

Op 1 april 2023 is er vanaf 9 uur een 
opendeurdag waarbij iedereen welkom 
is om kennis te maken met de trainers 
en de club. Hét moment om eens langs 
te komen en van de Bloemendale sfeer 
te proeven.

Tennis is de mooiste sport ter wereld 
en super tof om het te leren!“
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Multimove

Tennislessen

Al spelend leren de kinderen in groep bewegen en concentreren. We focussen op 

de fijne motoriek van uw kind. Zo creëren we een mooie basis voor een sportieve 

toekomst van het kind.

Tot en met 5 jaar - € 25,00 (incl. lidgeld)
Elke woensdag van 16u tot 17u - april tot eind augustus 

Vanaf 6 jaar - elke dag behalve vrijdag mogelijk - lidgeld excl.
Privé: € 320 - Met 2: € 160 - Met 3: € 107 - Lessenreeks van 10u

In groepjes van maximaal 3 spelers wordt volgens leeftijd en niveau getennist met 
nadruk op plezierbeleving in het aanleren en verbeteren van zijn/haar tennis skills. 

Er wordt met de spelers indien gewenst op specifieke onderdelen gewerkt.

We maken een mix van fysieke- en tactiektraining en kennismaking met andere 
sporten zoals padel, tafeltennis, baseball enz.

Tennisstages 

Tot 18 jaar - € 150,00 (voor 5 dagen + middageten)
Stage 1: 10/7 t.e.m. 14/7 Stage 2: 7/8 t.e.m. 11/8 
Dagelijks van 9u tot 17u



Onze trainers

Tennis is onze passie en deze willen we met jullie delen. Niet alleen het aanleren 
van techniek is belangrijk, maar tennis is zoveel meer. Het is beleving. Daar gaan 
we voor. Wij zijn allen lid van TC Bloemendale en ideaal geplaatst om u te 
introduceren in de club ongeacht de leeftijd of ambities. Tennis is fun. Fun2play.

Onze trainers zijn Vere Acket, Caroline Croene, Freddy Landuyt, Sofie 
Pauwels, Kristof Rammelaere, Amber Rammelaere en Alex Tronckay

Vind meer info en schrijf je in via onze 
website: tennisbloemendale.be/lessen

Neem lessen

Contact
fun2play.tennisbloemendale.be
info@tennisbloemendale.be
0473/51 82 03 

Terreinen
ZOMER
TC Bloemendale, Beernem
WINTER
Tennishal TC Orscamp, Oostkamp

Freddy Vere Caroline AmberKristofAlex T.

Scan de code en neem een 
kijkje op onze website!


