START TO TENNIS
VOOR JONGEREN
VANAF VIER JAAR
Heb je nooit eerder getennist of voel je die
tenniskriebels weer na lange tijd en wil je de draad
graag terug oppakken? Dan is “start to tennis
voor jongeren” iets voor jou!

De koninklijke Tennisclub Meulenberg
werd opgericht in 1949, telt ongeveer
600 leden en is aangesloten bij Tennis
Vlaanderen.
De club beschikt over negen
buitenpleinen, twee midipleinen en vier
pleinen in de tennishal. Zeven
buitenpleinen zijn verlicht.
De activiteiten van de club zijn gericht
zowel op de recreatieve als
competitiespelers. KTCM Houthalen
heeft een veertigtal ploegen in
competitie, zowel jeugd als volwassenen.
De club beschikt over een gezellige
cafetaria en een ruim zonneterras. De
accommodatie van KTCM Houthalen is
gelegen in de volledig groene omgeving
in Houthalen-Helchteren, Springstraat
32a.

ONS AANBOD :
PAASSTAGE 2019
Wie :
alle jeugdspelers vanaf 4 jaar
Wanneer : van 8 tot 12 april van 9u tot 16u
Wat :
3u training en 3u sport & spel per dag
Prijs :
€100(leden) 110€ (niet leden)
(incl soep, fruit en versnapering)
Halve dagen mogelijk voor de allerkleinsten:
van 9u00-12u00 voor 2013-2014-2015 (€50/€55)
LENTETRAININGEN 2019
Wie :

alle jeugdspelers vanaf 4 jaar

Wanneer : 23 april tot 17 juni (8weken)
Wat :
voor recreanten : 1uur per week
Voor competitiespelers : 2 of 3u /week
Prijs :
€50 - €90 - €130 (1, 2, 3u/week)
ZOMERKAMPEN 2019
1) ma 1/7 tot vr 5/7 van 9u-16u (van 4j – 14j)
2) ma 26/8 tot vr 30/8 van 9u-16u (van 4 j – 16j)
Inschrijven en meer info op : www.ktcm.be
Jeugdcoördinator: Lieve Moors
lieve.moors@telenet.be
Verantwoordelijke uitgever: Vic Engelen, Beukenstraat 14,
3530 Houthalen

START TO TENNIS

Infofolder
2019
KTCM HOUTHALEN

WAT BIEDEN WE
AAN MET HET START
TO TENNISPAKKET ?
Reeds 5 jaar erkent TENNIS VLAANDEREN de
Reeds vijf jaar erkent TENNIS VLAANDEREN de
KONINKLIJKE TENNISCLUB MEULENBERG als
START TOT TENNISCLUB
ISCLUB MEULENBERG als START TENNISCLUB

1. Een wekelijkse lessenreeks van ACHT
GRATIS LESSEN van telkens één uur onder
leiding van een gediplomeerde trainer.
2. Lessen in kleine groepen van maximaal 4
spelers

WAT IS START TO TENNIS ?

3. Mogelijkheid tot gratis gebruik van
tennisrackets en ballen tijdens de lessen.
Enkel eigen sportkledij en sportschoenen met
profiel zijn vereist.

START TO TENNIS is een voordelig en compact
lessenpakket voor volwassenen. Met een progressieve
methode heb je binnen enkele weken het spel al een
beetje onder de knie, wat je leeftijd of spelniveau ook
is. Leren tennissen was inderdaad nooit zo gemakkelijk.

4. Gratis deelname aan georganiseerde
speelmomenten met trainersbegeleiding ;
vrijdag 7 juni en vrijdag 14 juni

VOOR WIE ?

6. Ongevallenverzekering, verzekering BA

START TO TENNIS is gericht op iedereen vanaf 18
jaar die wil kennismaken met de tennissport. Ook extennissers die de afgelopen 2 jaar (2017 en 2018) geen
lid zijn geweest van een tennisclub aangesloten bij
Tennis Vlaanderen kunnen via start to tennis de draad
weer opnemen.

7. Aansluiting bij TENNIS VLAANDEREN

WANNEER ?

5. Gratis deelname aan slotactiviteit op zondag
16 juni

8. Kennismakingsdag op zondag 24 maart van
10u30 tot 12u met info en leskalender
9. Mogelijkheid tot het nemen van extra
voordelige vervolglessen in de zomer van dit
jaar en de winter 2019-2020
10. Gebruik van 9 buitenterreinen

De lessen beginnen vanaf 8 april 2019 op weekdagen
en tijdens het weekend. We houden rekening met de
beschikbaarheid van de starters. Bij regenweer staat de
tennishal ter beschikking.

11. Extra voordelig lidgeld tijdens het eerste jaar
van 85 euro ipv 125 euro (waarvan min.
15euro kan gerecupereerd worden via uw
mutualiteit)

INSCHRIJVEN :
VIA DE SITE :
www.ktcm.be/start to
tennis/online
Inschrijven voor
zaterdag 23 maart 12u
BIJKOMENDE INFO
www.ktcm.be
en via mail
Start2tennis@ktcm.be

