
 
 

Info Jeugd-Lentelessen 2023 

8 lesweken vanaf maandag 17 april 2023 
De lessen blijven gewoon behouden op dezelfde uren en van dezelfde trainer als de voorbije winterlessen. 
Indien je echter toch een aanpassing wil of een les wil toevoegen of schrappen, gelieve dan bijgaand formulier  
vóór zaterdag 1 april ingevuld door te sturen naar patrick_valkenborghs@hotmail.com   
Als we niets van je vernemen, gaan we ervan uit dat alles identiek blijft zoals in de winterlessen en dat je 
zoon/dochter geen interclubtraining volgt. 
 
Praktische afspraken 

- Om les te volgen dien je lid te zijn van TC Field. Is je kind nog geen lid, dan brengen we dit in orde bij 
de bekendmaking en betaling van de lessen. 

- Gelieve je trainer zeker te verwittigen indien je kind de les niet kan bijwonen (ook al weet je dat pas 
op het laatste moment). 

- Op feestdagen gaan de lessen gewoon door. 
 
Kidslessen 
Geboortejaar 2014 tot 2019 
€ 65 
Blauw – rood – oranje 
Op woensdag van 13.30u tot 14.30u 
Op zaterdag van 9.30u tot 10.30u 
Op zondag van 10.30u tot 11.30u 
 
Tarieven van onze Jeugd-Lentelessen: 
0 Groep per 4 € 50 
0 Groep per 3 € 65 
0 Groep per 2 € 100 
0 Privé-les € 200 
 
Interclubtraining 
Deze gaat door op vrijdag van 17.30u tot 19u en start op 21 april. 
De prijs bedraagt € 50. Enkel interclubspelers kunnen hieraan deelnemen. 
Wil je zoon/dochter hiervoor inschrijven? Laat dit dan ook weten met bijgaand formulier. 
 
Betalingen en bekendmakingen van de lessen 
Gelieve je uiterste best te doen om op één van beide dagen aanwezig te zijn: 
 

- VRIJDAG 14 APRIL van 18.30u tot 20.30u 
- ZATERDAG 15 APRIL van 09.30u tot 11.30u 

 
 
 

 



 
 

 

 

 NAAM:  .................................................................................................................................  

 TEL / GSM: ...........................................................................................................................  

 E-MAIL:  ................................................................................................................................  

 

Duid aan wat van toepassing is: 

0  kan niet op dezelfde dagen (als in de winter) les blijven volgen 

0  wil nog een extra uur les  

0  wil een uur les minder  

0  wil geen les meer volgen 

 

KIDSTENNIS (blauw – rood – oranje) 

Wil les volgen op:  0     woensdag van 13.30u tot 14.30u 

0  zaterdag van 9.30u tot 10.30u 

0     zondag van 10.30u tot 11.30u 

 

JEUGDLESSEN 

Wil les met … (aantal) personen 

KAN NIET op volgende dagen (max 2 dagen aanduiden): 

0  maandag 0  dinsdag 0  woensdag 0  donderdag 0  vrijdag 0  zaterdag 0  zondag 

 

INTERCLUBTRAINING (omcirkel wat van toepassing is) 

Neemt WEL / NIET deel aan de interclubtraining 

 
OPMERKING 

 ...............................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................   

 

Gelieve dit formulier zo spoedig mogelijk (en vóór zaterdag 1 april) door te sturen naar 
patrick_valkenborghs@hotmail.com (tel. 0476/546680) 

 


