ALGEMENE INFO

SPONSORS

TENNISLESSEN VOOR IEDEREEN

KIDSTENNIS, RECREATIE & BTA PRO

HERFST/WINTER
TENNISLESSEN
2022-2023

Alle lessen worden gegeven door gediplomeerde
Brughialeraars.
Huur van het terrein, lesgeld, sportverzekering en gebruik
van materiaal zijn inbegrepen in de prijs.

WANNEER?
Vanaf maandag 26 september 2022 tot en met
zaterdag 2 april 2023. Er zijn 20 weken les en 4
weken vrij spelen (2x vrij spelen examens +
herfstvakantie + extra week januari).
Kerst- en krokusvakantie zitten niet in het
winterabonnement.

IS
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info
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PROEFLESSEN + INFO
Wie wenst kan vrijblijvend een proefles volgen op
zaterdag 3 september. INSCHRIJVEN VERPLICHT!
(info en uren op www.tcbrughia.be)
Lukt zaterdag 3 september niet, dan ben je altijd
welkom voor een privé testles van 15 min op een
moment dat voor u past. Gelieve hiervoor af te
spreken met Yoeri.
INFO? VRAGEN?
Yoeri Van Speybroeck
tennisschool@tcbrughia.be
0486 45 56 78
Of via de website www.tcbrughia.be
TC Brughia - Boogschutterslaan 37, 8310 Sint-Kruis
WWW.TCBRUGHIA.BE

INFO & INSCHRIJVINGEN WWW.TCBRUGHIA.BE

BRUGHIA WINTERTRAINING: ONS AANBOD
VOOR JONG EN OUD, IEDEREEN IS WELKOM!
Brughia Tennis Academy is opgedeeld in verschillende kleuren bij het kidstennis (BTA kids) en de
BTA fun voor beginnende tot recreatieve speler of startende tot gevorderde tornooispeler
weken les

10 w*
20 w

KLEUTERSCHOOL

10 w*
20 w

KIDSTENNIS

20 w

20 w

20 w

KNUTSELEN & TENNIS

LICHTBLAUW
LICHTBLAUW

KIDSTENNIS

BLAUW &

ROOD

KIDSTENNIS

ORANJE & GROEN

TENNIS
JEUGD & VOLWASSENEN

* 2 reeksen van 10 weken mogelijk : oktober tot
Kerstvakantie of januari tot Paasvakantie

1,5u tennis & knutselen
za 9-10u30
of 10u30-12u

€95
€ 170

5-6 JAAR

1u tennisles op
za tussen 9u - 12u

€110
€180

5-8 JAAR

1u tennisles op
* weekdagen na school
* woe tussen 14u30 - 17u30
* za tussen 9u - 12u
* zo tussen 9u30 - 12u30

€295

8-12 JAAR

1u tennisles op
moment volgens wens

€295

+12 JAAR

1u tennisles op
moment volgens wens

3-5 JAAR

Alle prijzen in Euro per persoon
in deze prijs is terreinhuur
van €380 - €480 inbegrepen

6-8 lln. of minder
per leraar

KORTINGEN
4-6 lln. of minder
per leraar

2de UUR ZELFDE PERSOON: -€20
EXTRA PERSOON ZELFDE GEZIN: -€20
*niet cumuleerbaar, grootste korting van kracht

maximum 4 lln.
per leraar

maximum 4 lln.
per leraar

PIEK

DAL

€ 375
€ 450
€ 610
€ 1180

€ 350
€ 420
€ 565
€ 1080

KIDSTENNIS
Prijs-kwaliteit! Ons kidstennis is
“top of the bill” mogen wij wel zeggen.
Onze kidstennistrainers werken onder
de supervisie van een coördinator.
Tijdens de winter nemen we deel aan
verschillende kindertornooitjes.

groep 4 lln.
groep 3 lln.
groep 2 lln.
privéles

PIEK

weekdag na 17u + weekend

DAL

weekdag voor 17u

Ook competitiespelers kunnen bij ons
hun niveau nog meer opkrikken!
Meer info via Pieter 0476 73 80 03

INSCHRIJVEN, PERIODES, MOGELIJKHEDEN
VIA WWW.TCBRUGHIA.BE OF BEL YOERI OP 0486 45 56 78

