LENTE – ZOMER 2017
TENNISCLUB REINAERT VZW
GROENSTRAAT 29
9160 LOKEREN
www.tennisreinaert.be
E-mail: info@tennisreinaert.be

6 BUITENTERREINEN (allemaal verlicht en voorzien
van automatische besproeiing)
2 BINNENTERREINEN (beschikbaar bij slecht weer)

1 MIDI-TERREIN (speciaal voor de jongste spelertjes)
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Iedereen is welkom bij Tennisclub Reinaert.
Tennis is een ideale sport voor jong en oud (van 4 tot
84 jaar). Voor ambitieuze competitiebeesten, voor
aanstormend talent, maar zeker ook voor recreanten
die met gezin en vrienden willen genieten van
aangenaam sporten in een prachtige omgeving.
Voor kinderen en jongeren is er een specifieke
opleiding op maat voor elke leeftijd en voor elk
niveau van ervaring (Kids Tennis).
Onze club heeft een officiële erkenning als
Jeugdvriendelijke Tennisclub.

Het zomerseizoen begint in april en eindigt in oktober.
Als lid van Tennisclub Reinaert speel je zo vaak als je wil,
ben je meteen aangesloten bij de koepelfederatieTennis
Vlaanderen en ben je verzekerd.

Start 2 Tennis
In het voorjaar kunnen (jong-)volwassenen zonder enige
tenniservaring op een snelle en ontspannen manier
kennismaken met tennis. Dit zijn lessenreeksen van 4 keer
1,5u op maandagavond om te proeven of tennis je bevalt.
Beslis je daarna om je lid te maken van onze club, dan hoef
je enkel nog 75 euro te storten.

Komen spelen
Wanneer: maandelijks – eerste keer op vrijdag 21 april
19:00 (met aansluitend gratis fuif !).
Wat: kennismaking waarbij ieder lid, jong en oud, via allerlei
tennisinitiatieven de mogelijkheid heeft om elkaar beter te
leren kennen.
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Voor de jongeren worden er in de lente 8 gratis lessen
gegeven. Deze gratis lessen gaan door op woensdag vanaf
13:30 en voor de interclubspelers op vrijdag vanaf 17:00.

De interclubcompetitie start vanaf 19 april, gedurende
(minstens) een vijftal weken
- jeugd: woensdagnamiddag en zaterdagvoormiddag
- dames en heren : zaterdagnamiddag en zondag
- senioren: dinsdagnamiddag

LID WORDEN
De jaarlijkse bijdrage schrijf je over op het nummer
BE27 0012 0563 9773 van Tennisclub Reinaert VZW.
Vermeld bij deze overschrijving je volledige naam en
geboortedatum !
Nieuwe leden dienen dan ook nog extra gegevens door te
mailen nl. : “adres, telefoonnummer & e-mailadres”. Je
krijgt een bevestiging per e-mail.
LIDGELDEN (2017)
2012 - 2015
2008 - 2011
2002 - 2007
1992 - 2001
1948 - 1991
1947 of vroeger
Gezinsabonnement

€ 30 (incl. 8 gratis lessen)
€ 60 (incl. 8 gratis lessen)
€ 80 (incl. 8 gratis lessen)
€ 80
€ 130
€ 30
€ 340
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TENNISSCHOOL
De lessen voor volwassenen en kinderen worden verzorgd
door Tennisschool Jan Stilten.
De tennisschool staat in voor alle lessen
(individuele/groepslessen), zowel in de zomer als tijdens de
winter en zowel voor volwassenen als voor kinderen/jeugd.
Jan Stilten is A-trainer en Be Gold trainer en heeft meer dan
15 jaar ervaring. Hij wordt bijgestaan door A-trainer
Joachim Bogaert en meerdere gediplomeerde trainers.
TENNISKAMPEN
Er worden tenniskampen en stages voorzien: één in de
paasvakantie en vier tijdens de zomervakantie.
De lessen zijn voorzien van maandag tot vrijdag, telkens van
9:30 tot 12:00 en van 13:00 tot 16:00 uur. Meer info en
inschrijven via www.janstilten.be
Jan Stilten (0476 89 97 84 )
Joachim Bogaert (0475 91 25 80)
NIEUW !
Dit jaar organiseren we ook gratis begeleid tennis voor de
16- tot 19-jarigen op woensdagnamiddag van 16:30 tot
17:30.

Gezellige bar en groot zonterras
in een groene omgeving
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