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Wintertraining jeugd 

De lessen van de wintertraining zijn enkel voor leden van T.C. Basveld en starten vanaf 
maandag 27 september 2021. Voor de oranje, groene en maxi spelers zijn er 20 weken les 
voorzien en telkens 1 uur per training. Voor de blauwe en rode spelers zijn er 22 weken 
training voorzien. De groepslessen gaan steeds door met 3 of 4 spelers. 

 
Er gaan geen lessen door op volgende tijdstippen: 

- Herfstvakantie: maandag 1 november 2021 t.e.m. zondag 7 november 2021 
- Kerstvakantie: vrijdag 24 december 2021 t.e.m. donderdag 6 januari 2022 
- Krokusvakantie: maandag 28 februari 2022 t.e.m. zondag 6 maart 2022 

 
Deze winter kan je als recreatieve speler vanaf oranje slechts 1u in groep trainen. Een 2e uur is 
aan te vragen, maar wordt alleen toegekend indien er een aangepaste spelersgroep, een 
trainer en een terrein ter beschikking zijn. 

 
Leden vanaf oranje die zich recreatief voor de 1e keer inschrijven om les te volgen op TC 

Basveld (d.w.z. nooit winter- of lentetraining gevolgd) worden op een wachtlijst gezet en 
indien er plaats is   worden zij ingepland.  
 
Op zaterdag 4 september tussen 10u en 14u organiseert TC Basveld een testdag. Blauwe en 
rode spelers zullen een uitnodiging krijgen om op een bepaald tijdstip voor een halfuurtje 

enkele tennis- en conditietestjes te komen doen. Dit helpt ons om de spelers in zo optimaal 
mogelijke groepen in te delen. Nieuwe jeugdspelers en spelers die misschien de overgang naar 
een volgend niveau (zie hieronder) kunnen maken mogen ook een uitnodiging verwachten om 
een balletje te komen slaan.  

 

 

Groepstraining: 
 

Wit-kleutertennis: 
 

Voor wie: Kinderen geboren in 2016, 2017, 2018 

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

Instappen is op elk ogenblik mogelijk 
 
Prijs: € 50 (tot de kerstvakantie) / € 50 (na kerstvakantie) 

 
 

Blauw en rood: 
 

Wanneer: Woensdag tussen 16u en 18u 
Zaterdag tussen 9u en 11u  
Zondag tussen 9u en 11u 

 
Prijs: € 165 voor 22 weken 
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Oranje: 
 

Wanneer: Zaterdag tussen 9u en 14u 
Zondag tussen 9u en 14u 

 
Prijs: € 215 voor 20 weken 

 
 
Groen: 

 

Wanneer: Zaterdag tussen 9u en 14u 
Zondag tussen 9u en 14u 

 
Prijs: € 215 voor 20 weken 

 

Maxi: 
 

Wanneer: Maandag en dinsdag tussen 17u en 20u  
 Woensdag tussen 13u en 19u 

Vrijdag tussen 17u en 20u  

Zaterdag tussen 11u en 14u 
 Zondag tussen 11u en 14u 

 

Prijs: € 215 voor 20 weken 
 

 
 

 

 

 

Coördinatie- en conditietraining 
 

Meer info volgt nog.
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Competitiepakket oranje, groen en maxi 

 

Door de coronacrisis hebben we de voorwaarden van het seizoen 2021 om in aanmerking te 
komen voor het competitiepakket aangepast. Spelers die het pakket hadden in 2020-2021 
blijven in aanmerking komen indien ze het volgend aantal tornooien gespeeld hebben tegen 
eind september: oranje/groen 2 deelnames & maxi 3 deelnames). Een 2e basisvoorwaarde is 
dat zij deelnemen aan het clubkampioenschap in september. D.w.z. dat als deze voorwaarden 
zijn voldaan het trainersteam beslist of de speler op basis van potentieel en motivatie het 
pakket mag behouden gedurende winter 2021-2022. Nieuwe aanvragen voor het 
competitiepakket zullen op dezelfde wijze beoordeeld worden zonder de vereiste van 
tornooideelnames.  

 

Wanneer: training en uur afhankelijk van beschikbaarheid trainers en terreinen 
 

Prijs: 1u in groep & 1u per 2 aan € 500 

 
 

Je dient minstens 3 dagen aan beschikbaarheden door te geven, met een minimum van 3 
uren per gevraagd trainingsuur. Zoniet kan je aanvraag geweigerd worden. 

 
Het competitiepakket kan verder aangevuld worden met één of meerdere uren in 
samenspraak met het trainersteam, waarvoor ook een extra dag aan beschikbaarheid moet 

doorgegeven worden:  
1u groepstraining: € 215 
1u met 2 spelers: € 315 
1u privé: Enkel in samenspraak met het trainersteam 

 

Basisvoorwaarden in seizoen 2022 voor behoud van het competitiepakket tijdens de wintertraining 
2022-2023 & lentetraining 2023: 

 
Oranje Groen Maxi 

Minimum 3 
enkeltornooien  (excl. Kids 
Toer) gespeeld hebben in 
2022 

Minimum 3 
enkeltornooien  (excl. Kids 
Toer) gespeeld hebben in 
2022 

Minimum 5 
enkeltornooien gespeeld 
hebben in 2022 

Interclub spelen voor TC 

Basveld in 2022 

Interclub spelen voor TC 

Basveld in 2022 

Interclub spelen voor TC 

Basveld in 2022 

Deelname aan het 

clubkampioenschap van TC 
Basveld in 2022 

Deelname aan het 

clubkampioenschap van TC 
Basveld in 2022 

Deelname aan het 

clubkampioenschap van TC 
Basveld in 2022 

 
Enkele bijkomende bemerkingen: 

◼ De tornooien dienen gespeeld te zijn tussen 01/11/2021 en 15/09/2022. 

◼ Het aantal gespeelde tornooien telt mee, niet het aantal gespeelde reeksen. Bv. 
Deelnemen aan de U15/2 en dames 3 op TC 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.   
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Inschrijving: Inschrijven kan vanaf donderdag 12 augustus 2021. Inschrijvingsformulieren 
worden op die datum op de website gezet en doorgemaild naar alle leden. 

 
** Inschrijven ten laatste op dinsdag 31 augustus 2021.  

 
 

Betaling:  De betaling dient te gebeuren via overschrijving. Gelieve uitsluitend te betalen 
op rekeningnummer BE61 7350 2808 4417 met vermelding van de naam van de 
speler en “wintertraining 2021-2022”. 
 
Er zijn 2 mogelijkheden: 
 

- U stort het volledige bedrag (dit is voor jeugdspelers die geen tegoed 
meer hebben openstaan van de winter 2020-2021). 

- Ofwel stort u een voorschot van € 50 per gevolgd uur. Nadien – 
wanneer het gevolgde lespakket vaststaat en uw tegoed en voorschot 
zijn in mindering gebracht – ontvangt u een mail van TC Basveld met het 
resterende saldo. Vervolgens betaalt u dit op het bovenvermelde 
rekeningnummer met vermelding van de naam van de speler en “saldo 
wintertraining 2021-2022”. Heeft u een saldo in uw voordeel, dan zal de 
club dit terugstorten. 

 
Een inschrijving zonder storting is niet geldig. De storting dient te gebeuren ten 
laatste dinsdag 31 augustus 2021. Bij een inschrijving of betaling vanaf 1 
september 2021 word je op de wachtlijst geplaatst. Indien er nog plaatsen over  
zijn kijken we of je aanvraag nog in de planning past. 
 

 

Annulering:  Bij annulering meer dan 2 weken voor aanvang van de wintertraining: 10% van 
het betaalde bedrag wordt niet terugbetaald, de overige 90% wordt 
terugbetaald. In geval van ziekte of familiaal noodgeval gestaafd door een 
medisch attest wordt het  volledige bedrag terugbetaald. 
 

Bij annulering minder dan 2 weken voor de eerste les van de lente- en 
wintertraining wordt het betaalde bedrag enkel terugbetaald in geval van ziekte 
of familiaal noodgeval gestaafd door een medisch attest. 
 

Bij langdurige afwezigheid tijdens de lessenreeks winter door ziekte of blessure 
worden de gemiste trainingen pas terugbetaald vanaf de 3e week afwezigheid. 
De eerste 2 weken worden niet terugbetaald.  
 

Annulering van lessen moet steeds per mail (basveld-tc@hotmail.com) 

gebeuren.
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Wintertraining volwassenen 

De lessen van de wintertraining zijn enkel voor leden van T.C. Basveld en worden voor een 
periode van 10 weken aangeboden, telkens 1 uur per training in groepen van 3 à 4 spelers. Er 
zijn 2 startmomenten voorzien: 

 
- Maandag 27 september 2021 (geen les tussen maandag 1 november 2021 en zondag 7 

november 2021) 
- Maandag 10 januari 2022 (geen les tussen maandag 28 februari 2021 en zondag 6 

maart 2021) 
 
Om zoveel mogelijk mensen te bereiken kan je maar voor 1 van de 2 perioden inschrijven. Zijn 
de plaatsen in de periode voor Kerstmis reeds volzet, dan krijg je automatisch voorrang voor 
de periode die er op volgt. Indien je tot Kerstmis les volgt en er is geen groep ingepland voor 
hetzelfde uur en dag in periode 2, dan krijg je de kans om de lessen verder te zetten met je 
bestaande spelersgroep.  

 
Per periode worden de eerste 40 ingeschreven personen opgenomen in de lesplanning. De 
overige spelers worden op de wachtlijst gezet en ingepland indien mogelijk.  

 
Wanneer: maandag en dinsdag tussen 20u en 22u 

 donderdag en vrijdag tussen 20u en 22u 
 zondag tussen 14u en 22u 

 

 
Prijs: € 115 (10 weken) 

 

 

Inschrijving:  Inschrijven kan vanaf vrijdag 27 augustus 2021 om 20u. 
Inschrijvingsformulieren worden op die datum op de website gezet.  

 
** Inschrijven ten laatste op vrijdag 3 september 2021 ** 

 
 

Betaling: De betaling moet gebeuren via overschrijving op rekeningnummer BE61 7350 
2808 4417 met vermelding van de naam van de speler en “wintertraining 2021-
2022”. Er zijn 2 mogelijkheden: 

 
- U stort het volledige bedrag (dit is voor volwassenen die geen tegoed 

meer hebben openstaan van de winter 2020-2021) 
- U heeft een tegoed en ontvangt een mail van TC Basveld waarin vermeld 

staat hoeveel u nog dient te storten na aftrek van dit tegoed. U betaalt 
het saldo op het bovenvermelde rekeningnummer met vermelding van de 
naam van de speler en “saldo wintertraining 2022-2022”. Heeft u nog 
steeds een saldo in uw voordeel, dan zal de club dit terugstorten. 

 
Indien u het volledige bedrag dient te betalen (mogelijkheid 1) dient dit ten 
laatste te gebeuren op vrijdag 3 september 2021. Bij een inschrijving of 
betaling vanaf 4 september 2021 word u op de wachtlijst geplaatst. Indien er 
nog plaatsen over  zijn kijken we of uw aanvraag nog in de planning past.  
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Annulering:  Bij annulering meer dan 2 weken voor aanvang van de wintertraining: 10% van 

het betaalde bedrag wordt niet terugbetaald, de overige 90% wordt 
terugbetaald. In geval van ziekte of familiaal noodgeval gestaafd door een 
medisch attest wordt het  volledige bedrag terugbetaald. 
 

Bij annulering minder dan 2 weken voor de eerste les van de lente- en 
wintertraining wordt het betaalde bedrag enkel terugbetaald in geval van ziekte 

of familiaal noodgeval gestaafd door een medisch attest. 
 

Bij langdurige afwezigheid tijdens de lessenreeks winter door ziekte of blessure 

worden de gemiste trainingen pas terugbetaald vanaf de 3e week afwezigheid. 
De eerste 2 weken worden niet terugbetaald.  
 

Annulering van lessen moet steeds per mail (basveld-tc@hotmail.com) 
gebeuren. 

 
 

Contactgegevens 
 

Mail: basveld-tc@hotmail.com 
 

Telefoon: 0471 11 00 43 (Tom Creemers) 

mailto:basveld-tc@hotmail.com

