
        
   

 

    

 

        

       

 
        

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Leuk dat je mee wil doen en straks een balletje met je kinderen en anderen kan slaan. 

S2T is een aanbod voor startende volwassenen (16+), die nog nooit getennist hebben alsook voor de herstartende 

volwassenen die lang geleden nog getennist hebben.  

Bedoeling van deze actie is om startende tennissers op korte tijd voldoende techniek mee te geven om daarna 

zelfstandig te blijven spelen. 

Start to Tennis  leert je tennis spelen in 10 weken. 

Je krijgt 10 tennissessies van 1u, gegeven door een ervaren lesgever. De huur van het terrein, gebruik van het materiaal 

(tennisracket en ballen) en ongevallenverzekering zijn inbegrepen. Je hebt enkel sportieve kledij nodig. Dit alles voor 

slechts 50 euro! 

De inschrijvingen zijn beperkt dus zorg dat je er snel bij bent 

      →Opgelet: Inschrijvingen zijn pas geldig na betaling deelname  

(rek.nr. BE35 7310 4692 5137  TC Lissewege, Kalsijde Ader 1, 8380 Lissewege) 
 

Na het doorlopen van deze sessies beslis je of je verder de tennissport blijft beoefenen bij onze club.  Zo ja, dan 

voorzien wij voor de starters een promotioneel aanbod voor lidmaatschap van 50 euro. Op dat moment ben je 

volwaardig lid tot 31/03/2022  bij onze club, kun je het ganse jaar door gebruik maken van de terreinen en deelnemen 

aan alle clubactiviteiten.  

Ook kan je een tegemoetkoming aanvragen bij uw mutualiteit.  

Hebt u vragen? Aarzel niet contact op te nemen met uw mutualiteit of secretariaat van de club.  

Wie:   Startende volwassenen (16+)   

Wat:  10 sessies = 10 lessen  

Wanneer:  Start op vrijdag 7 mei 

Prijs:  50 euro voor 10 lessen + gebruik materiaal + ongevallenverzekering 

Contact:  bestuur TC Lissewege of  Secretariaat TC Lissewege, Canadezenstraat 11 tel 050/54 62 06 – GSM 0478/444 
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organisatie:  TC Lissewege vzw, Canadezenstraat 11, Lissewege 
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