17 REGULIERE CLUBTRAINING VOOR DE JEUGD BIJ T.V. DE DELFTSE HOUT
17 tennislessen op de gravelbanen van tennisvereniging De Delftse Hout
lesperiode 1 april t/m 30 september 2019. (in de zomervakantie is er
geen les en zoveel mogelijk tijdens schoolvakanties en feestdagen ook
niet).
Bij slecht weer gaan de lessen naar binnen inde hal (Schone schoenen
verplicht en GEEN zwarte zolen). DE LES GAAT DUS ALTIJD DOOR, BIJ
SLECHT WEER.
Met onze jeugdlessen hanteren wij het door de KNLTB ontwikkelde tenniskids
programma.
Zo doorlopen de kinderen verschillende fases met de daarbij behorende
tennisballen en grootte van de tennisbaan.
Heb je deze kleuren doorlopen dan stroom je door naar Geel en dat is gelijk
aan de volwassenen.
Dit jaar is hier ook nog Tenniskids Blauw aan toegevoegd voor de leeftijden
van 3 tot ongeveer 7 jaar. zij spelen met dezelfde bal en zelfde baangrootte.
Kinderen die meerdere keren per week trainen en vrijspelen kunnen evt.
eerder naar een volgende kleur doorstromen.
Kinderen die op latere leeftijd begonnen zijn zullen waarschijnlijk op een
latere leeftijd doorstromen aar een andere kleur.
Dit alles voor de beste ontwikkeling van het kind.

Naast de reguliere groepslessen kun je ook privélessen krijgen.
Meerdere lessen per week opgeven kan ook, dit kan je
aangeven op onze inschrijfpagina.
Bij 1,5x per week train je de ene keer 1 uur en de andere week 2 uur.
of er wordt wekelijks een les gegeven van 1,5u achter elkaar.
Ook is er de mogelijkheid om per keer lessen af te spreken.
Er worden wekelijks tennisspecifieke conditietrainingen
geven op de woensdagmiddag (om 17.10u)
De lessen op De Delftse Hout zijn alleen voor leden
(met uitzondering van de 8 kennismakingslessen).
Klik hier voor de algemene voorwaarden
Direct naar de inschrijfpagina klik hier
Schrijf je later dan 30 maart in, dan ook even een mailtje sturen naar:
fabian@tennistops.nl
Zie hieronder de tarieven:
groepsgrootte en tarieven
groep van 6-6,5
groep van 5-5,5
gr.v.8-9 2 trainers
groep van 4-4,5
Groep van 3-3,5
Groep van 2
Privé les

groep van 3
groep van 2
privé les
Tenniskids ROOD max. 6-7
per trainer

17 Lesweken
van 55min.

Om de week les
(9 lessen) van
55 min.

€ 105
€ 125
€ 155
€ 155
€ 205
€ 305
€ 610
17 lesweken
van 55 min.
€ 205
€ 305
€ 610

€ 60
€ 70
€ 85
€ 85
€ 110
€ 165
€ 330
17 lessen van
30 min.
€ 115
€ 170
€ 340

€ 100

€ 55

Tenniskids BLAUW
max. 4-6 kids 30 min. les

€ 85

Tennisspecifieke
conditietraining

€ 40,00

Per keer € 4

privé les per keer

€36,50

€ 20 (half uur)

17 Lesweken
1,5u lessen voor
selectiejeugd
€ 155
€ 185
€ 230
€ 230

