NEERPELTSE TENNIS CLUB organiseert :
WINTER-TENNIS-Trainingen 2018-19 voor :
Alle SPELNIVEAU’s :
-

JEUGD

INSCHRIJVEN VOOR : 7 SEPT !

Competitie: voor alle leeftijden vanaf een bepaald niveau en ambitie.
Jeugdtrainingen : (12-13j) (14-15j) (16j+)
speciale afdeling voor kids : 3-7j en 8-11j in functie van vaardigheid en niveau
Ter info ; Spel niveau KIDS ;
Wit= balvaardigheid voorbereiding tennis + aangepast materiaal (jongste kids, vanaf 3j)
Blauw = balvaardigheid voorbereiding tennis + kleine wedstrijdjes : met mousse/foam bal
Rood= wedstrijdjes over verkleinde dwarse baan en lager net : met “rode” bal
Oranje=wedstrijdjes over verkleinde halve baan en lager net : met “oranje” bal
Groen= wedstrijdjes over verkleinde hele baan en lager net : met “groene” bal

Alle trainingen/lessen starten : vanaf de week van 17 september , 22 weken opgedeeld in 12
weken (van 17 sept tot 16 dec) en 10 weken (7 jan tot 24 maart)
1)

Kids (spel niveau : wit + blauw) ; de jongste kids (grotere groep)
1 uur per week in groep ; 70 euro per persoon
2) Kids (spel niveau : rood ) (beperktere groep)
1 uur per week in groep : 130 euro per persoon
3) Jeugd : (spel niveau : competitie , jeugdtrainingen +11j , kids oranje, groen )(beperkte groep)
1 uur per week in groep van max 4 deelnemers : 220 euro per persoon
1 uur per week in groep van max 2 deelnemers : 310 euro per persoon
-

Meerdere uren per week zijn mogelijk (prijs x aantal uren)
Trainingen van 90 min zijn mogelijk (prijs x 1.5). : 330 euro/pers (groep max 4 pers)
465 euro/pers (groep max 2 pers)
AANDACHT : Voor ambitieuze spelers(sters) : Privé trainingen en blok programma op aanvraag
daar kan o.a. in opgenomen worden : conditietrainingen en matchtrainingen.

AANDACHT : Om aan de wintertrainingen te kunnen deelnemen MOET men lid zijn van NTC of worden bij aanvang voor het jaar 2019.
Om een zeker competitief niveau te bereiken zijn 3 tennis sessies per week aan te raden, zelfs noodzakelijk ! (een tennis sessie
kan begeleide training of onderlinge training zijn !)
BELANGRIJK ! : ALLEEN DE JONGSTE nieuwe BEGINNENDE KIDS GAAN WE ALS “WITTE OF BLAUWE” KIDS BESCHOUWEN.
DE KIDS die reeds sessies wit of blauw gevolgd hebben gaan we minimaal als “rode” kids beschouwen zodat er in een kleinere
groep kan getraind worden met andere doelstellingen.
De trainingen en lessen gaan door in principe op elke dag van de week (indien trainer beschikbaar). : Weekdag ma-di-do-vrij ; tussen 16
en 19 uur Woensdag tussen 13 en 19 uur Zat en zondag ; tot 15 uur ….Indeling van de groepen worden door de organisatie gedaan.
Tijdens de schoolvakanties vervallen de tennislessen. Tijdens de wintermaanden EXTRA VOORDELIGE BIJKOMENDE TENNIS EN TRAININGS
MOGELIJKHEDEN VOOR DE CLUBLEDEN.
AANDACHT : De organisatie kan/wil niemand uitsluiten en moet daarmee rekening houden bij het opstellen van de groepen
betreffende niveau, aantal, beschikbaarheid spelers, beschikbaarheid trainers en banen. GELIEVE PER AANGEVRAAGD
TRAININGSUUR

MINIMAAL 3 MOGELIJKHEDEN (DAGEN) TE VERMELDEN WAAROP MEN

BESCHIKBAAR IS …….Het algemeen belang heeft voorrang. UITERAARD TRACHTEN WE ZO VEEL MOGELIJK AAN DE WENSEN TE
VOLDOEN.

De planning kan je bekijken vanaf vrijdag 14 september op info bord op de club of op website NTC

Info + Inschrijvingen UITSLUITEND website NTC www.neerpeltsetennisclub.be …
Inschrijven lessen, (invullen en verzenden)

