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Wat is Tenniskids
Alles-in-1?
Tennis is de allerleukste sport en bestaat uit

Doe je ook mee?

verschillende onderdelen die samen het Tennis Alles-

Ben jij geïnteresseerd in de mogelijkheden van Tennis

Rode, Oranje, Groene of de junioren competitie en

Alles-in-1, heb je nog vragen of wil je je opgeven dan
kan dat via de jeugdcomissie op
jeugdcommissie@tcsprenkelaar.nl

Proefles voor kinderen
Wil je je kind eerst laten kennismaken met tennis? Dat
kan altijd! Voor kinderen geldt dat zij 2x vrijblijvend
tennisles mogen proberen. Voor een proefles, neem
contact op met Cynthia Dekker via
tennisles@tcsprenkelaar.nl

in-1-pakket vormen. Het is een lidmaatschapspakket
inclusief trainingen, deelname aan de Kia Tenniskids
aan activiteiten op de club. Zo krijgen kinderen meer
teamgevoel, meer binding met de club en meer plezier in
de tennissport.

WhoZnext
Heb je als tenniskid een leuk idee om jouw club leuker
te maken meldt het dan bij het Who’s next jeugdteam.
Hierin zitten leeftijdsgenootjes tussen de 10 en 18 jaar
die mee denken en meewerken aaan jeugdactiviteiten.
Stuur een mail aan Dylan Hulshorst:
D.Hulshorst1@student.han.nl

Waaruit bestaat het lidmaatschap?
Trainingen

Lidmaatschap (jeugd €80,-)

Er wordt het hele jaar door getraind buiten de
onze mooie hal. Je kunt kiezen uit 1 of 2 x per week trainen:

Competitie

•T
 ENNISKIDS Blauw (4 t/m 6 jaar, max. 10 kids per baan)

Kijk voor meer informatie op:

schoolvakanties om, in de zomer buiten en in de winter in

12 x € 26,- per maand.
•T
 ENNISKIDS Rood (6 t/m 9 jaar, max. 10 kids per baan)
12 x € 26,- (1x) of € 51,50 per maand (2x)
•T
 ENNISKIDS Oranje & Groen (basisschool, maximaal 6 kids
per baan) 12 x € 42,- (1x) of 72,50 per maand (2x)
•Z
 ILVER 1 x 45 min. tennisles per week (middelbare school
t/m 18 jaarmaximaal 5 kids per baan)
12 x € 49,50 per maand.
•G
 OUD 2 x 45 min. tennisles per week (middelbare school
t/m 18 jaar - maximaal 5 kids per baan)
12 x € 77,50 per maand

(optioneel)

- Voor- en najaarscompetitie
www.tennis.nl/alles-over-tennis/jeugd of mail naar
competitie@tcsprenkelaar.nl

Toernooien (optioneel)
- clubkampioenschappen
-t enniskids toernooitje en/of open junioren toernooi
- toernooi van een andere vereniging

Clubactiviteiten
Het hele jaar door worden er leuke activiteiten georganiseerd
door de trainers en/of de jeugdcommissie, deze activiteiten
worden grotendeels aangeboden door de TCS Business club.
Voor een aantal activiteiten wordt een financiële bijdrage
gevraagd. Kijk voor een overzicht op de achterkant van deze
flyer.
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Activiteiten

Wanneer?

Slotactiviteit wintertoer samen met TCS familie
openingstoernooi

2 april

Pizza Friday Party

22 april, 20 mei, 17 juni, 2 september

WhoZnext verrassingsweekend (vanaf 12 jaar)

10-11-12 juni

Verassingsactiviteit (kids tot 12 jaar)

11 juni

TCS Fun Camp

11 t/m 15 juli

Pietenfeest

30 november

Toernooien

Wanneer?

TCS jeugdclubkampioenschappen

20 t/m 26 juni

Klaverblad verzekeringen ASO toernooi

15 t/m 20 augustus

ATK tenniskids (rood, oranje)

10 september

ATK jeugd (groen, junioren)

28 augustus t/m 11 september

Competitie

Wanneer?

Jeugd voorjaarscompetitie tenniskids (rood, oranje)

Zondag 3 april t/m 19 juni

Jeugd voorjaarscompetitie (groen, junioren)

Zondag 10 april t/m 5 juni

Jeugd najaarscompetitie tenniskids (rood, oranje en groen)

Zondag 11 september t/m 23 oktober

Jeugd najaarscompetitie (groen, junioren)

Zondag 18 sep - 30 okt

Download de app eenvoudig
via de app-store.

Voor meer informatie over de tennisles en de

Heb je de TCS ClubApp al? Hier kun je ook heel

activiteiten kijk op: www.tcsprenkelaar.nl

snel informatie vinden over bijvoorbeeld het
team waar je inzit en hoe je speelschema eruit

Voor meer informatie over de competitie kijk op:
www.tennis.nl/alles-over-tennis/jeugd

ziet. Ook staat hierin de activiteiten kalender.

