Sollenbeemd
Cyclus 2020 / 2021
23 weken les van 17 september 2020 tot en met 4 april 2021

Filosofie van de school
Het opleidingstraject binnen de BATD tennisschool Sollenbeemd is
gebaseerd op het Kidstennis concept van tennis Vlaanderen.
De opleiding is opgedeeld in vaardigheidsniveaus die telkens een andere
kleur hebben.
Kinderen leren tennissen op een aangepast terrein met een ander type bal.
Een KidsTennisser beleeft niet alleen veel plezier, hij of zij leert ook op
een kwaliteitsvolle manier tennissen.

We streven ernaar om iedereen de nodige technische bagage mee te
gevenom tactisch rijk te kunnen tennissen ; via sport morele waarden te
helpen ontwikkelen en de regels en cultuur van onze sport mee te geven.

ONS TEAM

Verantwoordelijke
Gunter Vanderveeren

Lesgevers
Mathieu Biava
Lore Bellens
Panos Giaxis
Michaela Boev
Gunter Vanderveeren

Wijze van inschrijven
Online : www.batd.eu/Sollenbeemd
Per mail: gunter.vanderveeren@batd.eu

Kids Tennis °2015,°2014 of °2013
Rood

1 leraar voor max. 6 leerlingen.
Je speelt over de breedte van het dubbelterrein met een rode softbal en
raakt vertrouwd met punten tellen.
1uur per week prijs : €215
Op woensdag om 14u, 15u of zaterdag om 9u, 10u

Kids Tennis °2013,°2012 of °2011
Oranje

1 leraar voor max. 4 leerlingen –
Je speelt op een korter (18m.) en smaller terrein met de oranje softbal. Je
leert met bovenhandse opslag het punt te starten, tactiek wordt belangrijker
en het dubbelspel komt aan bod !!
1uur per week prijs : 335€ / 2x 1u per week prijs : 630€
3uur per week prijs : €890
Op woensdag om 14u, 15u of 16u
Op vrijdag om 16u of 17u
Op zaterdag om 9u, 10u of 11u

Kids Tennis °2011 en °2010
Groen

1 leraar voor max. 4 leerlingen - overgangsbal
Verfijnen van je slagen, aanvallen en verdedigen, dit is de laatste
tussenstap naar het standaardterrein.

1 uur per week - Prijs : 340€
Prijs 2x 1uur per week : 640€
Op woensdag om 14u, 15u of 16u
Op vrijdag om 16u of 17u
Op zaterdag om 9u, 10u of 11u

Initiatie en gevorderden van 12 tot 18 jaar
Standaard terrein

1 leraar voor max. 4 leerlingen

1 uur per week, Prijs : 345€
2 x 1 uur per week, Prijs : 660€
Op woensdag om 15u, 16u, 17u, 18u
Op vrijdag om 17u, 18u of 19u
Op zaterdag om 12u, 13u, 14u, 15u, 16u of 17u

Competitie Trainingen
Uitsluitend na selectie
Train onder begeleiding van ons ervaren trainersteam en bereid
je voor op winst !

Competitiespelers en speelsters - 2011 en 2010 :
Basis : 75’ op woensdag en 80’ op zondag : Prijs : 675 €
+ Uitbreiding : 90’ op vrijdag : Totale prijs : 1065

Competitiespelers en speelsters – 12 jaar en ouder :
Basis : 75’ op woensdag en 80’ op zaterdag of zondag : prijs : 695 €
+ uitbreiding : 90’ op vrijdag : Totale prijs : 1095 €

Lessen voor volwassenen vanaf 18 Jaar
Groepen voor :




Starters
Gevorderen
Interclub en of tornooispelers

1uur per week : prijs : 360 €
Momenten :



Vrijdag na 18u of 19u
Zaterdag vanaf 15u , 16u of 17u

