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T.C. Brabo Tennisschool
De T.C. Brabo Tennisschool biedt groeps- en privélessen aan, aan onze leden om technisch en tactisch  
betere tennissers te worden. Van beginner tot competitiespeler, van jong tot oud, iedereen kan terecht bij onze  
gediplomeerde tennisleraars. 

Voor kinderen van 3 tot 12 jaar volgen we het KidsTennis-programma van Tennis Vlaanderen. Op de volgende pagina’s 
vindt u hierover de gedetailleerde uitleg. Tieners kunnen bij ons ook terecht. 
Voor hen organiseren we groepslessen op maat, die mooi aansluit op de KidsTennis-opleiding.
Ook voor beginnende tieners hebben we een mooi aanbod. Al onze tennislessen starten vanaf dinsdag 23 april. 

Tijdens de paas- en zomervakantie zijn er wekelijks tenniskampen waarin u uw kinderen kan inschrijven.

Leerlingen dienen lid te zijn van T.C. Brabo. Als lid van T.C. Brabo hebben u of uw kinderen de mogelijkheid een hele 
zomer vrij te tennissen op onze club.

Voor meer info of inschrijvingen kan u zich richten tot:

Yves Van Diest
Hoofdtrainer
0475 96 37 77

Marc Claes
Hoofdtrainer
0475 65 10 33

MEER INFO OP: www.tCBRABO.BE           mail: tennisschool@tCBRABO.BE           REKENING: BE83 7340 1635 4815



Kidstennis Tennis op maat van uw kind
Voor kinderen van 3 jaar tot 12 jaar wordt er les gegeven volgens de KidsTennis-formule

KidsTennis is opgedeeld in vaardigheidsniveaus die telkens een andere kleur hebben. Kinderen leren stap 
voor stap tennissen op een aangepast terrein met een ander type bal. De 5 KidsTenniskleuren zorgen ervoor 
dat er naar een doel kan gewerkt worden. Een KidsTennisser beleeft niet alleen veel plezier, hij of zij leert ook 
op een kwaliteitsvolle manier tennissen.

U kan uw kinderen inschijven voor meerdere of langere lesmomenten. 
Vanaf een tweede lesuur/week geniet u van een korting op dit lespakket (- 10,00 euro)



KidsTennis - Wit - 3 tot 5 jaar - € 90,00 (10 groepslessen van elks 1 uur)
Wit is het eerste opleidingsniveau. Het vormt een goede en leuke voorbereiding op de  
verdere tennisontwikkeling.niet alleen veel plezier, hij of zij leert ook op een kwaliteits- 
volle manier tennissen. Kinderen gaan op een plezierige manier bewegen en spelen in een  
tenniswereld. Ze beleven plezier en maken vriendjes.

KidsTennis - Blauw - 5 tot 6 jaar - € 100,00 (10 groepslessen van elks 1 uur)
KidsTennis Blauw is het 2de opleidingsniveau voor kids van 2de kleuterklas tot en met 
1e leerjaar. Kinderen spelen op een kleiner aangepast terrein (2,75m op 8,23m) over 
de breedte van het enkelterrein. Tijdens de les worden veel basisoefeningen tennis en  
coördinatie en spelletjes gedaan om gemakkelijker te leren tennissen

KidsTennis - Rood - 7 tot 8 jaar - € 100,00 (10 groepslessen van elks 1 uur)
KidsTennis Rood is het 3de opleidingsniveau voor kids van 3de kleuterklas tot 3de leerjaar. 
Je speelt over de breedte van het dubbelterrein (5,5m op 11m). Je bewegingen worden 
groter: je leert je slag voor te bereiden en uit te zwaaien. Er worden eerste stappen gezet in 
het spelen van echte wedstrijden.

KidsTennis - Oranje - 9 tot 10 jaar - € 110,00 (10 groepslessen van elks 1 uur)
KidsTennis Oranje is het 4de opleidingsniveau voor spelertjes van 2de leerjaar tot 5de  
leerjaar. Je speelt op een korter en smaller terrein (18m). 
Tactiek wordt belangrijker: je leert ‘diep’ en ‘breed’ spelen. Je leert met de bovenhandse 
opslag het punt te starten

KidsTennis - Groen - 10 tot 12 jaar - € 110,00 (10 groepslessen van elks 1 uur)
KidsTennis Groen is het laatste opleidingsniveau voor spelers van 4e leerjaar tot 2e  
middelbaar. Je speelt op een 21-meter terrein, een verkorte versie van het volledige terrein. 
In de Groene les leer je: verfijnen van de slagen, tactiek toepassen, scoren, de tegenstander 
doen mislukken, ...

Lessen mogelijk op
Woensdag: 13:00u tot 18:00u

Zaterdag: 09:00u tot 12:00u

Lessen mogelijk op
Woensdag: 13:00u tot 18:00u

Vrijdag: 16:00u tot 19:00u
Zaterdag: 09:00u tot 14:00u

Lessen mogelijk op
Woensdag: 13:00u tot 18:00u

Zaterdag: 09:00u tot 12:00u

Lessen mogelijk op
Woensdag: 13:00u tot 18:00u

Zaterdag: 09:00u tot 12:00u

Lessen mogelijk op
Woensdag: 13:00u tot 18:00u

Vrijdag: 16:00u tot 19:00u
Zaterdag: 09:00u tot 14:00u



TIENERTENNIS TENNISKAMPEN
110,00 euro

10 groepslessen van elks 1 uur

een opleidingsconcept voor 
tieners van 13 tot 16 jaar. 

De opleiding is gericht op twee 
doelgroepen: de spelers die 

verder doorstromen vanuit Kids-
Tennis Groen en nieuwe spelers 
die willen starten met tennis op 

latere leeftijd.

Deze spelers komen sneller tot 
opslag, rally, scoren en zullen 

sneller evolueren.

Lessen mogelijk op
Woensdag: 13:00u tot 18:00uo

Vrijdag: 16:00u tot 21:00uo
Zaterdag: 09:00u tot 14:00uo

180,00 euro
per deelname (+ 10,00 euro voor niet-leden)

Tenniskampen zijn de ideale manier om kinderen te laten  
kennismaken met de tennissport. 

Ook voor de gevorderde jeugdspeler is een kamp een  
doorgedreventraining die mooi aansluit bij zijn of haar niveau.

Paaskampen
08 april tot 12 april
15 april tot 19 april

Zomerkampen
01 juli tot 05 juli
08 juli tot 12 juli
15 juli tot 19 juli
22 juli tot 26 juli
05 augustus tot 09 augustus
12 augustus tot 16 augustus
19 augustus tot 23 augustus
26 augustus tot 30 augustus

Programma
Vooropvang vanaf 08:30u

Omnisport van 09:00u tot 10:15u
Tennis van 10:30u tot 12:00u

Lunchpauze van 12:00u tot 13:30u
Tennis van 13:30u tot 15:30u

Naopvang tot 16:00u

Inclusief warm middagmaal en  
drankjes tijdens de pauzes

Vrijdag is tornooidag. Prijsuitreiking 
voor alle groepen start op 15:15u

familiekorting: 2e kind - 10,00 euro // 3e kind - 20,00 euro



Volwassenen
110,00 euro

10 groepslessen van elks 1 uur

U heeft de mogelijkheid om zelf 
een groep spelers samen te  
stellen om zo samen aan uw 

tennisspel te werken.

Lessen mogelijk op
Maandag: 19:00u tot 21:00uo

Woensdag: 19:00u tot 21:00uo
Donderdag: 19:00u tot 21:00uo

PRIVé-lessen
320,00 euro

10 beurtenkaart - 10 x 1 uur

Privé-lessen zijn de manier om 
uw techniek te verfijnen.  

Erg nuttig voor de jonge spelers, 
maar zeker ook aan te bevelen 
voor de volwassenen die het  
tennis onder de knie willen  

krijgen.

Van beginner tot gevorderde 
competitiespeler bieden onze 
gediplomeerde lesgevers de 

mogelijkheid om u net dat stapje 
verder te brengen.

Lessen mogelijk op
alle dagen: 09:00u tot 21:00uo

Met uitzondering van
Woensdag: 13:00u tot 18:00uo

Zaterdag: 09:00u tot 14:00uo

COMPETITIETENNIS
320,00 euro

10 weken, 2 lessen/week (1,5u) 

Elke maandag & vrijdag 
van 18:00u tot 19:30u 

Competitietraining voor 
de gevorderde jeugdspelers

(jeugdinterclub, tornooispelers)

Leeftijd: vanaf 12 jaar
(spelen met gele bal over 

volledig veld)

Ook mogelijkheid tot volgen van 
1 sessie/week
165,00 euro



Data om te noteren

Zat. 26 januari vanaf 16u PAY & CASH DAG + Info Tennisschool

Zat. 6 april Start tennisseizoen

Zat. 6 & Zon. 7 april Info dagen tennisschool + Initiatie 12-17u (zondag)

Woe. 24 april Start Interclub jeugd

Zat. 17 augustus Start Jeugdtornooi

Zat. 24 augustus Finales en prijsuitreiking Jeugdtornooi

Zon. 25 augustus Kindertour (rood + oranje)

Ma. 26 augustus Start Clubkampioenschappen jeugd


