Verlengde Schanslaan, 2150 Borsbeek, tel: 03/322 58 13
www.borsbeektennisclub.be
Email: info@borsbeektennisclub.be

BORSBEEK TENNIS CLUB
Mei 2018
Proficiat Xander, Jelle, Lukas en Dylan!!!
Zij spelen volgende week op BTC 1/8 finale
tegen TC Heiveld.

Allen daarheen om voor hen te
supporteren!!!

14 daagse BTC
zaterdag 30 juni tem zaterdag 14 juli
Reeksen

Schrijf zeker in en
vraag alle

Dubbel dames

15 p

Dubbel dames

30 p

Dubbel dames

50 p

Dubbel dames 100 j

15 p

Dubbel gemengd

15 p

Dubbel gemengd

30 p

Dubbel gemengd

50 p

Dubbel gemengd 100 j

15 p

Dubbel heren

15 p

Dubbel heren

30 p

Dubbel heren

50 p

Dubbel heren 100 j

15 p

Inlichtingen en inschrijven op
www.borsbeektennisclub.be

tennisliefhebbers
die jullie kennen
om mee te doen
zodat we er weer
een succesvoll
14– daagse van
kunnen maken!

TORNOOI

TORNOOI

TORNOOI TORNOOI

Beste leden,

Zoals jullie weten zijn ons jaarlijks tornooi en Chez BTC noodzakelijk om financieel
rond te komen. Om beide activiteiten goed te laten lopen, kan dit niet zonder vrijwilligers.
Het tornooi start op zaterdag 30 juni en eindigt op zaterdag 14 juli 2018.
Chez BTC start waarschijnlijk van zaterdag 30 juni tot vrijdag 13 juli 2018.

We zoeken nog helpende handen voor
Tornooi: wedstrijdtafel
Chez BTC:
Onze leading– man Danny is nog op zoek naar extra medewerkers voor Chez BTC

.

TENNISSCHOOL BTC
Jeugd (+12 jaar) en volwassenen
VERVOLMAKING

Onder leiding van gediplomeerde lesgevers
bieden wij via onze tennisschool volgend
programma aan:
Multimove 3 tot 5 jaar
Max. 8 kinderen per trainer
Gevarieerd bewegingsaanbod met oog op tennis
50 euro (lidgeld inbegrepen)

Blauw 5 tot 7 jaar
4 tot 6 kinderen per trainer
80 euro + lidgeld

Max. 4 spelers per trainer
90 euro voor 4 spelers (+ lidgeld)
110 euro voor 3 spelers (+ lidgeld)
140 euro voor 2 spelers (+ lidgeld)
PRIVLES: 35 euro per uur + lidgeld

START TO TENNIS
Een voordelig en compact lessenpakket voor volwassenen met aangepast materiaal en plezierige
spelmomenten. Geen specifieke sportachtergrond
vereist. Maximum 6 personen per trainer.
75 euro per persoon

Rood 7 tot 9 jaar
Max. 4 kinderen per trainer
80 euro + lidgeld

Lesdata: Ma 16/4 van 18.30u— 20u.
Woe 18/4 van 19.30u— 21u.
Vrij 20/4 van 18.30u — 20u.
Woe 25/4 van 18.30u— 20u.

Oranje 9—10 jaar
Maxi. 4 kinderen per trainer
90 euro voor 4 spelers (+ lidgeld)
110 euro voor 3 spelers (+ lidgeld)
140 euro voor 2 spelers (+ lidgeld)

Groen 10—12 jaar
Maxi. 4 kinderen per trainer

Vrij 27/4 vanaf 20u.

GROEPSLESSEN KIDS/JEUGD/
VOLWASSENEN vanaf 16/4
Duur lessenreeks: 10 weken
Maandag vanaf 19 u
Woensdag van 13 u tot 19 u
Zaterdag vanaf 9 u

90 euro voor 4 spelers (+ lidgeld)
110 euro voor 3 spelers (+ lidgeld)
140 euro voor 2 spelers (+ lidgeld)

Prijzen blauw, rood, oranje en groen zijn
inclusief aansluiting Tennis Vlaanderen en
1 x KIDSTOER

Bij regenweer worden de lessen
indoor gegeven.
Meer info:
tennisschool@borsbeektennisclub.be

Begeleid tennissen
Wij organiseren elke vrijdag een oefenmoment voor kinderen van BTC onder
begeleiding van een verantwoordelijke met de nodige tenniservaring en - kennis

Wie kan deelnemen? Alle kinderen vanaf niveau blauw tot groen die in staat zijn
zelfstandig een balwisseling aan te gaan

Wanneer: elke vrijdag, tussen 17 u en 18:30 u
Inschrijven via :tennisschool@borsbeektennisclub.be
Om het voortbestaan van het begeleid tennissen te garanderen zijn wij op zoek
naar vrijwilligers die ons dit seizoen kunnen helpen. Meer info bij Johan of Danny

AVONDSTAGES VOOR
VOLWASSENEN

ZOMERSTAGES
2 juli tem 6 juli
20 augustus tem 24 augustus

16 juli tem 20 juli
27 augustus tem 31 augustus

In de zomer van 2018 organiseert BTC 2
avondstages voor volwassenen van telkens 4
dagen. Een ideale manier om snel te vorderen.

Tijdens de zomer organiseren we
2 tennisstages voor kinderen van
5 jaar tem 15 jaar

Zomerleden betalen 140 euro
Zomerleden betalen 85 euro,

Niet– leden betalen 160 euro

Niet– leden betalen 105 euro

Inschrijven via de website
Inschrijven via de website,
telefonisch 0476/58 09 96
Per mail:
tennisschool@borsbeektennisclub.be

Telefonisch 0476/58 09 96
Per mail:
tennisschool@borsbeektennisclub.be

Wist je dat….


Het nummer van ons slot aan de terreinen
bestaat uit de laatste 4 cijfers van het
telefoonnummer van onze chalet 03/322 58 13.



Zowel Marc Dumoulin, Tommy de Sutter en Niki
Janssens in de lappenmand belandden…
Spoedig herstel iedereen.



Onze ere– voorzitter Gilbert Beunen ernstig ziek is geweest.
Ondertussen is hij genezen en geniet hij van zijn vakantie.



Er vanaf 25/5/2018 een nieuwe wetgeving rond
privacy van kracht is gegaan. Ook onze tennisclub
dient de regels hierrond toe te passen. Meer info
hierover volgt later.



We met zoveel mogelijk van onze jeugdspelers
inschrijven voor de kidstour op Blauwe Regen op
24 juni. Wie mee wil kan dit laten weten via
tennischool@borsbeektennisclub.be

ZET ALVAST IN JE AGENDA
30 juni tem 14 juli: 14– daagse
2 tem 6 juli: tennisstage
14 juli: afsluit tornooi
4 augustus: Nacht der dubbels
20 tem 24 augustus: tennisstage

Doe mee!!!

1 tem 22 september: clubkampioenschap
15 september: Kidshappening
22 september: Happening

Voorzitter: Eddy Vets — edgar.vets@gmail.com - 0476/68 21 19
Secretariaat: Jeanine Strymans - jeaninestrymans@me.com - 0478/ 59 33 23
Boekouding: Roger De Keulenaert - roger@borsbeektennisclub.be - 0495/30 75 54
Jeugdverantwoordelijke: Danny Geerinckx - dannygeerinckx@gmail.com - 0485/53 53 29
Tennisschool: tennisschool@borsbeektennisclub.be of 0478/ 77 83 10 (na 17 u)
Chalet: Eddy Vets - edgard.vets@gmail.com - 0476/68 21 19

