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Hoe inschrijven  
voor lessen, sportkampen of Start 2 tennis?

• Via de website www.tcsm.be onder de rubriek 

‘tennisschool’.

• Per email: tennisschool@tcsm.be

• Telefonisch: 0478/610 599 

(indien er geen mogelijkheid is via internet)

Hoe betalen?
• overschrijving op rekeningnummer  

BE35 9731 8614 3337 

Let wel! 

Om les te kunnen volgen moet je lid zijn in TCSM.  

(uitz. Start 2 tennis). 

Om een zomerkamp te volgen volstaat een éénmalige 

aansluitingskost voor wie geen lid is in een Vlaamse club (zie 

zomerkampen). 

Hoe lid worden?

Via de website www.tcsm.be onder de rubriek ‘lid worden’. 

Neem ook geregeld eens een kijkje op onze  

website www.tcsm.be voor alle actuele info van  

de tennisschool en like onze facebookpagina!

Bart Deblauwe

0478 610 599

 
  
          

 

 
 

 
SPEEL TENNIS IN 6 WEKEN!

Wie?  

Alle volwassenen die willen starten met tennis

Wat? 

• 6 tennislessen van 1u

• gratis deelname aan 2 racketavonden

• gratis gebruik van tennismateriaal

• terreinreservatie mogelijk tijdens de lesperiode

• verzekering Tennis Vlaanderen inbegrepen

• Prijs: 60 EUR

Wanneer?

Op vrijdagavond (keuze tussen19u, 20u of 21u)

Na de lessenreeks wordt de mogelijkheid geboden om lid te  

worden van TCSM van juli tot september (prijs: 75 EUR) 

          
 
 
Tienertennisavond
• op vrijdag van 18u tot 19u (8 weken) 

• voor jeugd van 12 tot 18 jaar

• inoefenen van alle basistechnieken  

in spelvorm 

• op 3 velden met 1 trainer 

• Prijs: 40 EUR
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Tennisschool TCSM  

staat garant voor een kwalitatieve tennisopleiding.

De lessen en kampen worden verzorgd door een team van  

trainers, onder leiding van Bart Deblauwe (Instructeur B-trainer  

Tennis Vlaanderen). De jeugd staat bij ons centraal en wij probe-

ren dan ook met onze kennis het maximum uit elke speler te  

halen. Lessen en kampen worden gegeven volgens het Kids 

Tennis programma van Tennis Vlaanderen. De kinderen worden 

volgens hun tenniservaringsleeftijd onderverdeeld in de  

verschillende kleuren zoals afgebeeld op onderstaand schema. 

Er wordt gebruik gemaakt van aangepast materiaal.

wit (op zaterdag van 11u tot 12u)

blauw go - pro

rood go - pro

oranje go - pro

groen

geel

3 - 5 jaar (1ste en 2de kleuter)

go 5 - 6 jaar (vanaf 3de kleuter)      

pro 6-7 jaar

go 7 - 8 jaar    
pro 8 - 9 jaar

go 9 jaar   
pro 10 jaar

10 - 12 jaar

13 - 18 jaar + volwassenen

De lessen starten na de paasvakantie. 

De lesdata zijn te vinden op www.tcsm.be.

Er worden 8 lessen gegeven.

Prijzen:

per 4 : 70 EUR

per 3: 95 EUR

per 2: 140 EUR

Wit (multimove): 40 EUR

Privéles mogelijk op aanvraag!
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Zomerkampen 
voor kids van 3 tot 16 jaar 

1 TENNIS + OMNISPORT of TENNIS + FRANS            

      van 1 tot en met 5 juli 2019

       (Frans: enkel vanaf 3de kleuter - 1u Frans/dag)

2   TENNIS + OMNISPORT 

      van 19 tot en met 23 augustus 2019

        Dagindeling:

9u - 12u : tennis en omnisport of Frans

12u - 13u: pauze

13u - 16u: tennis en omnisport of Frans

Van 8.30u - 9u en van 16u- 17u: gratis opvang

Prijzen:

Kamp volle dagen: 130 EUR 

Kamp halve dagen: 90 EUR

Incl. T-shirt Tennisschool TCSM 

[10 euro korting vanaf 2de kind] 

Warme maaltijd mogelijk: 30 EUR/week 
 
Deelnemers <12 jaar kunnen een fiscaal attest bekomen!

Tennisschool TCSM 

Lessen

Voor wie geen lid is van Tennis Vlaanderen wordt een éénmalige aansluitingskost van  

8 euro (t.e.m. 8 j) en 11 euro (9-18 j) aangerekend.


