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Lentetraining jeugd 
 

De lessen van de lentetraining zijn enkel voor leden van T.C. Basveld en starten op maandag 

19 april 2021. Alle trainingen lopen over 7 weken en telkens 1 uur per training.  

 

We dienen ons aanbod naar nieuwe leden vanaf oranje te gaan inperken. Dit wil zeggen dat 

nieuwe leden vanaf oranje op een wachtlijst komen te staan en indien er plaats is, worden zij 

ingepland. 

 

Groepstraining: 

 

Wit-kleutertennis: 

 

  Voor wie: Kinderen geboren in 2016,2017,2018 

  Wanneer:  Zaterdag om 9u of 10u en zondag om 9u 

    Instappen is op elk ogenblik mogelijk 

  Prijs:    € 30 

 

Blauw en rood: 

 

  Wanneer: Woensdag om 17h 

    Zaterdag tussen 9u en 11u 

    Zondag tussen 9u en 11u 

  Prijs:  € 45 

 

Oranje: 

 

  Wanneer: Zaterdag tussen 9u en 14u 

    Zondag tussen 9u en 14u 

  Prijs:   € 50 

 

Groen: 

Wanneer: 

    Zaterdag tussen 9u en 14u 

Zondag tussen 9u en 14u 

  Prijs:   € 50 

 

Maxi: 

  Wanneer: maandag, dinsdag en donderdag tussen 17u en 20u 

    Woensdag tussen 13u en 19u 

    Zaterdag tussen 9u en 14u 

    Zondag tussen 9u en 14u 

  Prijs:   € 55 

 

Voor blauw, rood, oranje, groen en maxi voorzien we 3 à 4 spelers per groep 

 

 



Coördinatie- en conditietraining (onder voorbehoud van covid-19) 

Via diverse spelvormen wordt de bewegingsvaardigheid en conditie op een leuke en 

kwalitatieve manier verbeterd. Er wordt zowel getraind op algemene bewegingsvaardigheden 

als op specifieke vaardigheden die een tennisser nodig heeft.  

Wanneer:  Oranje & groen  donderdag van 18u tot 19u 

        Maxi     donderdag van 19u tot 20u 

Prijs:   € 30 voor 7 weken  

Competitiepakket oranje, groen en maxi 

 

Wanneer:   training en uur afhankelijk van beschikbaarheid trainers en terreinen 

 

 Prijs:  1u groep + 1u per 2 aan € 125 

 

Spelers die het competitiepakket hebben gekregen voor de wintertraining 2020-2021 krijgen 

deze ook automatisch voor de komende lentetraining. 
 

Het competitiepakket kan verder aangevuld worden met één of meerdere bijkomende uren: 

 1u groepstraining: € 50 

 1u met 2 spelers: € 75 

 1u privé: enkel in samenspraak met het trainersteam 
 

Belangrijk !!!! 

Basisvoorwaarden deelname competitiepakket wintertraining 2021 - lentetraining 2022: 

 

Oranje Groen Maxi 

Minimum 3 enkeltornooien 

(excl. Kids Toer) gespeeld 

hebben in 2021 

Minimum 3 enkeltornooien 

(excl. Kids Toer) gespeeld 

hebben in 2021 

Minimum 5 enkeltornooien 

gespeeld hebben in 2021 

Interclub spelen voor T.C. 

Basveld in 2021 

Interclub spelen voor T.C. 

Basveld in 2021 

Interclub spelen voor T.C. 

Basveld in 2021 

Deelname aan het 

clubkampioenschap van T.C. 

Basveld 

Deelname aan het 

clubkampioenschap van T.C. 

Basveld 

Deelname aan het 

clubkampioenschap van T.C. 

Basveld 
 

Enkele bijkomende bemerkingen: 

- De tornooien dienen gespeeld te zijn tussen 01/11/2020 en 15/09/2021. 

- Het aantal gespeelde tornooien telt mee, niet het aantal gespeelde reeksen. 

Bv. Deelnemen aan de U15/2 en dames 3 op T.C. Basveld staat gelijk aan 1 

tornooideelname. 

- Het trainersteam kan voor bepaalde spelers een aangepast programma 

samenstellen.  

- Het trainersteam heeft de eindbeslissing of iemand het competitiepakket 

mag volgen of niet.  
- Over het aantal tornooien gaat nog gecommuniceerd worden. Voorlopig 

staan deze zoals in de tabel beschreven. Maar afhankelijk van de situatie 

door covid 19 kan dit nog veranderen. 



Inschrijven: Inschrijven kan vanaf zondag 14 februari 2021. Inschrijvingsformulieren   

worden op die datum op de website gezet. 

** Inschrijven ten laatste op zondag 8 maart 2021 Inschrijvingen die toekomen 

na deze datum worden op een wachtlijst geplaatst.  
 

Betaling:  De betaling dient te gebeuren via overschrijving. Iedereen gaat een aparte mail 

krijgen met het bedrag dat je dient te betalen. Wij berekenen het bedrag samen 

met de korting en de eventuele compensatie van de afgelopen wintertraining. 

Dit bedrag zullen we communiceren naar jullie begin maart. 

Het bedrag moet gestort worden op rekeningnummer BE61 7350 2808 4417 

met vermelding van de naam van de speler en ‘Lentetraining 2021’. Dit dient 

te gebeuren vóór maandag 13 april. 

Wie niet betaald heeft voor 13 april mag de eerste lesweek niet aanvatten. 

Na betaling mag de lessenreeks hervat worden vanaf week 2. 

Lentetraining volwassenen  

De lessen van de lentetraining zijn enkel voor leden van T.C. Basveld en starten op maandag 

19 april 2021. Alle trainingen lopen over 7 weken en telkens 1 uur per training.  

Wanneer:  maandag t.e.m. donderdag tussen 19u en 23u  

Prijs:    € 60 p.p. in groep van maximum 4 spelers  

Inschrijven:  Inschrijven kan vanaf 28 februari 2021 11u. Inschrijvingsformulieren worden 

op die datum op de website gezet.   

OPGELET: aantal inschrijvingen is beperkt 

Het aantal inschrijvingen bij de volwassenen is beperkt tot 50, dus snel inschrijven is 

de boodschap. Wie niet bij de eerste 50 is, wordt op een wachtlijst geplaatst. Indien 

mogelijk worden meer volwassenen ingepland, maar hier gaan we pas eind maart een 

zicht op krijgen.   

** Inschrijven ten laatste op zondag 7 maart 2021 ** 

Betaling: De betaling dient te gebeuren via overschrijving. Iedereen gaat een aparte mail 

krijgen met het bedrag dat je dient te betalen. Wij berekenen het bedrag samen 

met de eventuele compensatie van de afgelopen wintertraining. Dit bedrag 

zullen we communiceren naar jullie begin maart. Het bedrag moet gestort 

worden op rekeningnummer BE61 7350 2808 4417 met vermelding van de 

naam van de speler en ‘Lentetraining 2021’. Dit dient te gebeuren vóór 

maandag 13 april. 
 

Wie niet betaald heeft voor 13 april mag de eerste lesweek niet aanvatten. 

Na betaling mag de lessenreeks hervat worden vanaf week 2. 


