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Alle info  
op tcsm.be

tcsm.be

organiseert Start to Tennis  
waarbij volwassenen in acht  
weken leren tennissen of de  
sport opnieuw ontdekken.

organiseert voor de jeugd  
elk jaar lessen, sportkampen  
en een jeugdkampioenschap.

Start to Tennis zijn zes tennislessen van een uur en  
twee speelmomenten van twee uur. Inclusief mogelijkheid  
tot reserveren van een terrein (tijdens lesperiode),  
gratis gebruik tennismateriaal en een verzekering van  
Tennis Vlaanderen. Alle info zie tcsm.be/start-to-tennis.

TENNISCLUB
SINT-MICHIELS

Tennisschool 
Sint-Michiels
onder leiding van Bart Deblauwe  
[bachelor Lichamelijke Opvoeding en instructeur B-trainer]



Schrijf je in via tcsm.be  
en reserveer je terrein.

Volg ons op  
facebook en  

instagram voor  meer sfeerbeelden  en evenementen!

Tennisclub Sint-Michiels is een echte 
familieclub waar iedereen welkom is,  
jong en oud, talenten en liefhebbers. 
In onze club beleef je tennisvreugde,  
op en naast het terrein.

Jeugdlessen en tienertennisavond
In onze familieclub worden ook tennislessen  
voor de jeugd (3-16 jaar) gegeven,  
want jong geleerd is oud gedaan.

Sportkampen
Dankzij TCSM beleeft de jeugd elke zomer  
een actieve sportvakantie met tennis  
- natuurlijk - en andere leuke sporten.

Competitie
Onze club organiseert diverse tornooien waaronder 
een jeugdkampioenschap, tornooi voor de jeugd  
(7-16 jaar) en een kidstour (5-12 jaar).

Competitie
Onze club organiseert diverse tornooien zoals het 
clubkampioenschap en het dubbel- en enkeltornooi.

Dubbelavonden op vrijdag
Plaats je naam op het clubbord als je zin hebt  
in een gezellige dubbelavond. De eerste vrijdag  
van de maand is er een racketavond.

Dubbeltornooi
Elk jaar kan je op het dubbeltornooi in mei  
bewijzen dat je met 2 ook dubbel zo goed bent!

Interclub
Zin om TCSM te vertegenwoordigen tijdens  
interclub-wedstrijden? Schrijf je in en hou  
de eer van onze club hoog.

Seniorenmiddag
Op dinsdagmiddag leven de senioren  
zich sportief uit op onze terreinen.

Toffe bar
Met zonnig terras , een lekkere keuken  
in een gezellige familiale sfeer.

Bij TCSM volg je les, speel je voor de fun of  
toon je je tennistalent in één van onze tornooien.  
Hoe dan ook, de ganse club supportert voor je.

activiteiten  
voor jongeren

activiteiten  
voor volwassenen

TCSM, 
de Brugse
familieclub
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Dankzij Pling Zesse is er ook altijd iets te  
beleven naast het terrein. Een quizavond,  
uitstap, feestje, lekkere barbecue of gezellig  
genieten van een glaasje onder tennisvrienden.


