Een sport kiezen die je gans je leven kan
beoefenen en dit bijna overal ter wereld?
Wetenschappelĳk onderzoek heeft
bewezen dat tennissen mentale en
fysieke gezondheidsvoordelen biedt!
Tennissers hebben een hogere
levensverwachting. Een greep uit het rĳtje
voordelen:
* toename uithoudingsvermogen
* meer zelfvertrouwen & energie
* kleinere kans op hart- en vaatziekten
* versterkt de been- en armspieren
* verbetert leer- en denkvermogen
* bevordert sociale contacten
* vermindert stress
* vermindert vetpercentage
* stevigere botten
* ….

Volwassenen
spelers/terrein

€

4

350

3

450

2

675

Tijdens de week vanaf 18u of overdag op afspraak

SCHOOL

Inschrijven?
online:
mail:

ostendtennis.be
sidney.van.lauwe@pandora.be

WINTERLESSEN 2017 - 2018

Ostend Tennis School
Leﬃngestraat 70
8400 Oostende
ostendtennis.be
0479/ 528 492

BETAALWIJZE:

*STORTEN VOOR 1 NOVEMBER OP REKENINGNUMMER
BE 97 0682 4794 3949 MET VERMELDING VAN DE
NAAM VAN DE SPELER.
*CONTANT OP DE EERSTE LESDAG

WINTERLESSEN

Competitietraining

Wekelijks 1u les gedurende 21 weken

spelers/terrein

€

startend vanaf 25 september tot en met
26 maart 2018

4

350

3

450

2

675

Tijdens de week vanaf 16u, woensdag vanaf
13u. In het weekend vanaf 9u

Conditietraining + Multimove
leeftijd
4 jaar

level

€

Aanvullende
training op
zaterdag met
de nadruk op
coördinatie,
snelheid en
voetenwerk.
vanaf 6 jaar
€ 200

wit

5 en 6 jaar blauw

225

7 en 8 jaar rood
Woensdag 14u, 15u en/of zaterdag 10u, 11u

Individuele lessen
vanaf 35 EUR per uur (exl terreinhuur)

G-Sport
Ostend Tennis School is er ook voor spelers
met een motorische en/of een verstandelĳke
beperking. Een gediplomeerd tennisinstructeur
werkt zowel op competitief als op recreatief
niveau een individueel programma uit, rekening
houdend met de kwaliteiten en beperkingen
van de speler

Groepstraining gevorderden 1,5u (+11j)
zaterdag- en zondagnamiddag

spelers/2 terrein
+4

leeftijd

level

€

8 en 9 jaar oranje
10 en 11

groen

+ 11 jaar

geel

350

Tijdens de week vanaf 16u, woensdag vanaf
13u. In het weekend vanaf 9u

€
350

VERZEKERINGEN!
Een verzekering ‘lichamelĳke ongevallen’ kan
worden afgesloten door een federatiekaart (€
10 voor kinderen onder 8 jaar, € 12,5 voor
jongeren van 9 t.e.m. 18 jaar en € 15 voor
volwassenen) aan te vragen op secretariaat van
de club

