
Z O M E R S T A G E S   2018. 

Inschrijven voor de zomerstages kan tot 1 week op voorhand. 

Er worden elke week van juli en augustus stages georganiseerd : er is geen beperking op het aantal 

inschrijvingen. 

 

FORMULES 

KIDSTENNIS (geb.jaren 2008-2014) 

Verantwoordelijke : Sarah Delva (sarah_delva@hotmail.com). 

  VM of NM : 100 EUR  Ganse dag : 190 EUR. 

   

CLUBTENNIS (2002-2007) : Verantwoordelijke : Nobby Peys : (info@lovanium.com). 

  VM of NM : 125 EUR  Ganse dag : 240 EUR. 

Programma voor kids- en clubstages : 

- 8u30 tot 9u00 : opvang 

- 9u00 tot 10u45 : tennis 

- 10u45 tot 11u : pauze 

- 11u tot 12u : sport en spel (voor kids bal- en bewegingsvaardigheden). 

- 12u tot 13u : middageten 

- 13u tot 14u30 : tennis 

- 14u30 tot 14u45 : pauze 

- 14u45 tot 16u : sport en spel (voor kids bal- en bewegingsvaardigheden) 

- Opvang tot 17u. 

Kids- en clubstages worden elke week van het zomerverlof aangeboden behalve in de week van 22 tot 

24 augustus). 

 

COMPETITIETENNIS (2002-2009) : Verantwoordelijke : Tommy Verlinde (0491/99.61.73). 

Competitiestages worden aangeboden in week 2, 5, 6 en 8 (zie inschrijvingsformulier op website van 

Tennis Vlaanderen voor juiste data). 

Weekprijs : 240 EUR. 

- Voormiddagsessie van 9u30 tot 12u 

- Middagpauze van 12u tot 13u 

- Namiddagsessie van 13u tot 15u30 

- Begeleiding door de trainers naar tornooien 

- De inschrijvingen voor de tornooien gebeuren door de trainers. 

Begeleid vrij tennissen in de weken 1, 4, 7 en 9 (zie inschrijvingsformulier op website van Tennis 

Vlaanderen voor juiste data). Trainingssessie dagelijks van 10u tot 12u. 

Weekprijs : 90 EUR (voor 1 week), 160 EUR (voor 2 weken), 180 EUR (3 weken), 200 EUR (4 

weken). 

 



 

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

 

Groepslessen - 5u les in groep met 3 of 4 personen gedurende 3 weekavonden. 

- Beschikbaarheid vanaf 19u vereist. 

- Er worden stages aangeboden in week 1,4,7 en 9. (zie 

inschrijvingsformulier op website voor juiste data). 

 Groep met 4 spelers : 75 EUR      Groep met 3 spelers : 95 EUR. 

Privélessen - Privé : 40 EUR/uur. 

- Semi-privé (2 pers.) : 50 EUR/uur. 

- Op afspraak 

Tennis Work Out Ook tijdens de zomermaanden gaan we door met TWO. Alle info, 

alsook inschrijvingsformulieren, vind je terug op onze website. 

 10 EUR per sessie van 1 uur. 

 

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

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN. 

- Inschrijven kan enkel via de website van Tennis Vlaanderen. 

- Betalingen kunnen via overschrijving op het rekeningnummer van Lovanium Tennis 

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

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

zomerlid zijn (hier is verzekering inbegrepen). 

- Groepsstages zijn onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen en kunnen 

geannuleerd worden. 

- Bij inschrijving gaat u akkoord met het huuishoudelijk reglement van Lovanium 

Tennis Academy dat op onze website wordt gepubliceerd. 

 


