
L E N T E L E S S E N   2018. 

 

De lentelessen starten op maandag 16 april 2018 en eindigen op zondag 10 juni 2018 (8 lesweken). 

Inhaallessen (bij afwezigheid van de lesgever) zijn voorzien tijdens de laatste 3 weken van juni. 

De lessen gaan gewoon door op alle feestdagen! 

 

FORMULES 

 

KIDSTENNIS (geb.jaren 2008-2014) : Verantwoordelijke : Sarah Delva (sarah_delva@hotmail.com). 

 

Multimove (2013-2014) - motorische, coördinatieve en tennisgerelateerde vaardigheden op een  

  spelende manier ontwikkelen op zaterdag 9u, 10u of  woensdag om 

  13u of 14u. Maximum 10 kinderen per leraar. 

  1x per week : 50 EUR 

 

Blauw – Rood (2010-2013) - 11-meterterrein, rode softballen, maximum 6 kinderen per leraar. 

    - Woensdag om 14u, 15u of 16u. Zaterdag om 9u, 10u of 11u. 

     1x per week : 85 EUR  2x per week : 160 EUR. 

 

Oranje (2009-2010) - 18-meterterrein, oranje softballen, maximum 4 kinderen per leraar. 

- Maandag, woensdag of vrijdag om 16u, 17u of 18u. Zaterdag om 

  11u, 12u, 13u en 14u. 

  1x per week : 100 EUR  2x per week : 190 EUR. 

 

Groen (2008) - 21-meterterrein, groene softballen, maximum 4 kinderen per leraar. 

- Woensdag en donderdag om 16u, 17u of 18u. Zaterdag om 12u, 13u of 14u. 

  1x per week : 105 EUR  2x per week : 200 EUR. 

 

 

 



CLUBTENNIS (2000-2007) : Verantwoordelijke : Nobby Peys (info@lovanium.com). 

- Normaal tennisterrein, met gewone tennisballen, maximum 4 spelers per leraar. 

- Woensdag om 13u, 14u, 15u, 16u, 17u of 18u. Maandag,  donderdag en vrijdag  

om 16u, 17u, 18u of 19u. Zaterdag om 12u, 13u of 14u. 

  1x per week : 105 EUR  2x per week : 200 EUR. 

 

 

COMPETITIETENNIS (2000-2010) : Verantwoordelijke : Tommy Verlinde (tommy.verlinde@telenet.be). 

Competitie : 2x 1,5 uur per week groep of 1x per week 1,5u groep + 1u privé. 

2x per week groep : 295 EUR.  

1x per week groep + 1u per week privé : 470 EUR. 

 

Competitie plus : Minimum 3 trainingssessies waarvan 1 groeps- en 1 

conditiesessie van 1,5 uur.  Het trainingspakket kan vrij samengesteld worden met 

keuze uit individuele trainingen, trainingen met 2, groepstrainingen (met 3 of meer) 

en conditietrainingen, bij voorkeur na overleg met de verantwoordelijke. 

 Prijzen afhankelijk van het samengestelde pakket. 

 

NIEUW : De groepssessies werden reeds ingepland : 

 - Conditietraining op woensdagnamiddag of zaterdagvoormiddag. 

 - Groep U9 + U11 : woensdag en vrijdag. 

 - Groep U13 + U15 : maandag en vrijdag. 

 - Groep +15-jarigen : dinsdag en vrijdag. 

 

- Andere competitietrainingen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 16u tot 19u. 

Woensdag van 13u en 18u. Zaterdag van 9u tot 13u. 

 

Competitielessen kan je alleen volgen als lid van Lovanium Tennisclub. 

 

 

 

 

 



VOLWASSENEN (vanaf 18 jaar) : Verantwoordelijke : Johan Tossyn (j.tossyn@live.be). 

 

S2T (start to tennis) - Speel tennis in 6 weken. Alle volwassenen die willen (her)starten. 

- Vanaf donderdag 19 april om 19u30 of  21u : 6 sessies van 1u30.  

- Verzekering en vrije speelbeurten inbegrepen. 

  80 EUR 

 Na de S2T-cursus kan je zomerlid worden aan het voordeeltarief van 100 EUR. 

 

Keep on tennis  Heb je na de S2t-cursus de smaak echt te pakken? 

Vervolgcursus van 4x 2 uren les vanaf donderdag 31 mei. 

Let wel : hiervoor moet je zomerlid van Lovanium Tennis Club zijn. 

  60 EUR 

 

Tennis work out Ook in de lente gaan we door met TWO. Op onze website vind je alle info terug. 

Inschrijvingen verlopen ook via de website. 

Prijs : 10 EUR per sessie van 1 uur. 

 

Groepslessen - Indeling in groepen volgens niveau. Maximum 4 spelers per leraar. 

- Maandag, woensdag, donderdag of vrijdag om 18u, 19u, 20u, 21u of 22u. 

- Zaterdag om 9u, 10u, 11u, 12u of 13u. 

- Zondag om 9u of 10u. 

 Groep met 4 spelers : 110 EUR      Groep met 3 spelers : 135 EUR. 

 

Privélessen - Privé : 40 EUR/uur. 

- Semi-privé (2 pers.) : 50 EUR/uur. 

- Op afspraak 

 

Groeps- of privélessen kan je alleen volgen als lid van Lovanium Tennisclub. 

 

 

 

 



 

ALGEMENE VOORWAARDEN. 

 

- Inschrijven kan enkel via onze website : laatste inschrijvingsdag is 25 maart. 

- De juiste planning wordt per mail verstuurd op 7 april. Kosteloze annulaties zijn vanaf dan niet 

meer mogelijk. 

- Betalingen kunnen via overschrijving op het rekeningnummer van Lovanium Tennis Academy 

VZW (BE76 7360 1833 6195) of cash op de eerste lesdag. 

- Indien je betaling ons na de eerste lesweek niet heeft bereikt, kunnen je lessen door de Tennis 

Academy worden geschrapt. 

- Voor alle jeugdspelers is een gratis verzekering inbegrepen. Volwassenen moeten zomerlid zijn 

(hier is verzekering inbegrepen). 

- Eventuele inhaallessen (bij afwezigheid van de leraar) worden voorzien in de laatste 3 weken van 

juni. 

- Bij inschrijving gaat u akkoord met het intern reglement van Lovanium Tennis Academy dat op 

onze website zal gepubliceerd worden. 


