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Jeugd  

Activiteitenkalender  

  07/04  Gratis initiatiedag  

09/04-13/04  Paaskamp 

  18/04  Start woensdag lentelessen (10 weken)  

  18/04  Start jeugdinterclub 

  21/04  Start zaterdag lentelessen (10 weken) 

  20/04  Start competitie- en conditietrainingen  

  01/05  Jeugddag 

  26/05  Mini-maxitornooi 

  02/07  Start Laddercompetitie jeugd 

02/07-06/07  Zomerkamp 1 

02/07-06/07  Tornooistage 1  

  01/07  Kindertoer 

27/07-04/08  Ethias Tour enkeltornooi jeugd 

27/08-31/08  Zomerkamp 2 

27/08-31/08  Tornooistage 2 

27/08-31/08  Clubtesten zomer 
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Gratis initiatieles  
Op 7 april 2018 zal er een gratis initiatieles plaatsvinden op T.C. SOC 
voor zowel de jeugd als volwassenen.  

Tijdens deze tennisles maken uw kinderen op een leuke manier ken-
nis met de sport. Ze zullen hiervoor in groep per leeftijd begeleid 
worden door onze trainers. Al het materiaal is voorzien, er is enkel 
sportieve kleding nodig.  

Uren  
Jeugd  12:00 - 13:30 uur 
Volwassen  Vanaf 14:00 uur 

 

Gelieve u in te schrijven via de website: 
http://jeugd.soctennis.be/inschrijvingsformulier-jeugd/ 

Jeugdlessen  

De jeugdlessen duren 10 weken en starten vanaf 18 april 2018 voor 
de lessen op woensdag en op 21 april 2018 voor de lessen op zater-
dag. Deze zijn meestal in groep van ± 4 kinderen van dezelfde leef-
tijd, maar ook privélessen zijn mogelijk.  

Wij maken gebruik van het opleidingsconcept “Kidstennis” van Tennis 
Vlaanderen. Kinderen leren stap voor stap tennissen op een bepaald 
niveau (aangepast terrein en bal), die worden voorgesteld door on-
derstaande kleuren.  

 

Wit 4- 5 jaar € 80,- 
Blauw 5- 6 jaar € 100,- 
Rood 7- 8 jaar € 100,- 
Oranje 9- 10 jaar € 100,- 
Groen 10 jaar € 100,- 
Maxi + 10 jaar € 100,- 
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Er is een gezinskorting vanaf dat u twee kinderen inschrijft (€20). Als 
u na 1 april 2018 inschrijft, wordt het €20 euro duurder.  

Bij de lentelessen worden ook conditie- en competitietrainingen aan-
geboden op vrijdag van 17 uur tot 19 uur.  

Tenniskampen  
De jeugdwerking organiseert dit jaar 3 tenniskampen:  

 Paaskamp: 09/04/2018 – 13/04/2018 
 Zomerkamp 1: 02/07/2018 – 06/07/2018  
 Zomerkamp 2: 27/08/2018 – 31/08/2018   

Alle kampen hebben het volgende programma:  

08:00 – 09:30 uur 
09:30 – 10:00 uur 
10:00 – 12:00 uur 
12:00 – 13:30 uur  
13:30 – 15:00 uur  
15:00 – 16:00 uur 
16:00 – 17:00 uur 

 Begin opvang  
Opwarming  
Tennisles  
Lunchpauze (warme maaltijd)  
Tennisles  
Sport & spel  
Na opvang  
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Inschrijven  
Om uw kind in te schrijven voor de intiatieles, lentelessen of één van 
de tenniskampen, heeft u volgende mogelijkheden:  

 Via de website: http://jeugd.soctennis.be/inschrijvingsformulier-
jeugd/  
 Via e-mail: info@soctennis.be 
 Via Tom Geens: Tel. 04 96 71 69 91 
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Volwassen  

Gratis initiatieles  
Op 7 april 2018 zal er een gratis intiatieles plaatsvinden op T.C. SOC 
voor zowel de jeugd als volwassenen.  

Tijdens deze les maakt u op een leuke manier kennis met de sport en 
kan u ontdekken of het iets voor u is. Al het materiaal is voorzien, er 
is enkel sportieve kleding nodig.  

Uren  
Jeugd  12:00 - 13:30 uur 
Volwassen  Vanaf 14:00 uur 

 

Gelieve u in te schrijven via e-mail: info@soctennis.be 

Start to tennis  
Enkele jaren geleden heeft Tennis Vlaanderen het concept “Start to 
tennis” opgericht. Het heeft als doel volwassen die nog nooit geten-
nist hebben op een voordelige manier tennisles te laten nemen.   

Deze lessenreeks wordt gegeven door één van onze trainers in groe-
pen van 4 tot 8 personen. De prijs bedraagt € 95.  

Een bijkomend voordeel is dat u in eerste instantie niet verplicht bent 
om lidgeld te betalen, terwijl u toch aangesloten en verzekerd bent 
door Tennis Vlaanderen.  

Deze lessen lopen gedurende 8 weken vanaf 18 april 2018. Een les 
duurt gewoonlijk anderhalf uur. Voor deze trainingen hebt u enkel 
sportieve kledij en tennisschoenen nodig, ander materiaal wordt 
door ons voorzien.  
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April Mei Juni Juli Augus-
tus 

Sep-
tember 

 
Welcome to  

tennis (initiatieles)  
 

 
Start to tennis (S2T) 
8 lessen van 1,5 uur 

 
Into Tennis 

10 lessen van 1 uur 

 
ZONDER BETALING LIDGELD 

 

BETALING LIDGELD (= € 55 
NA VOLGEN S2T) 

1 Welcome 
to tennis  

7 april 2018 Kennismaking met de 
tennissport  

Enkel tennis-
schoenen en 
sportieve kle-
dij nodig  

2 Start to 
tennis (S2T)  

Start vanaf 
18 april 2018 

Een periode waar u uw 
lessen kan volgen aan 
een voordelig tarief 
(€95)  

3 Into Tennis  Vanaf juli, af 
te spreken 
met trainer  

U wil vervolglessen om 
u verder te ontwikke-
len en u integreren in 
de club (€300 te verde-
len over de lesvolgers)  

Mogelijkheid 
om een racket 
te lenen voor 
zover er geen 
nieuwe S2T 
sessies lopen  

4 Into club  Vanaf sep-
tember  

Uw bent lid en neemt 
deel aan tennisactivi-
teiten, extra lessen zijn 
mogelijk.  

Aanschaf van 
een racket is 
aangeraden  
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Inschrijven  
Om in te schrijven voor de intiatieles of (Start to) tennislessen heeft u 
volgende mogelijkheden:  

 Via de website: http://jeugd.soctennis.be/inschrijvingsformulier-
jeugd/  
 Via e-mail: info@soctennis.be 
 Via Tom Geens: Tel. 04 96 71 69 91 
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Bredabaan 863 - Brasschaat 

Tel  03.651.20.20 

www.blueball.be 
 

 

 

Tel  03.254.05.67 

A. Van Roeyenstraat 28  

2070 Zwijndrecht   

info@filter-technics.be  www.filter-technics.be 
 

 

 

 

 

 



 

Bredabaan 1157   www.soctennis.be 

 

Verzekeringskantoor 

BVBA ELST – DICTUS 

Tel: 03 653 19 98 

Fax: 03 652 19 24 

E-mail: elst-dictus@verz.kbc.be 
 

 

BROOD EN BANKET 

Bredabaan 1041 - 2930 Brasschaat 
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