
	  

 
 
 
Tennisschool	  Park	  Wolu	  T.C	  

De	  inschrijvingen	  voor	  de	  lentereeks	  2017	  zijn	  geopend!	  
Met	  veel	  genoegen	  laten	  wij	  u	  weten	  dat	  de	  inschrijvingen	  voor	  de	  lentereeks	  2017	  geopend	  zijn!	  

De	  lentereeks	  bestaat	  uit	  09	  lesweken.	  

Het	  seizoen	  start	  op	  maandag	  17	  april	  en	  duurt	  tot	  zaterdag	  24	  juni.	  

Let	  op:	  van	  10	  tot	  18	  juni	  vindt	  het	  volwassenentoernooi	  plaats;	  daarom	  wordt	  er	  geen	  les	  gegeven	  
van	  zaterdag	  10	  juni	  tot	  en	  met	  vrijdag	  16	  juni.	  

	  

Park	  Wolu	  Tennis	  Club	  
	  

Opendeurdag:	  Zondag	  26	  maart	  van	  10.00	  uur	  tot	  16.00	  uur.	  

De	  perfecte	  gelegenheid	  om	  dit	  prachtige	  sportcentrum	  te	  komen	  bezoeken,	  een	  korte	  technische	  test	  
af	  te	  leggen	  of	  om	  gewoon	  kennis	  te	  maken.	  

Om	  al	  onze	  nieuwe	  leerlingen	  beter	  te	  leren	  kennen,	  en	  om	  het	  niveau	  van	  de	  spelers	  te	  evalueren,	  
organiseren	  wij	  op	  zondag	  26	  maart	  van	  10	  tot	  16	  uur	  een	  opendeurdag	  in	  de	  Tennisclub	  van	  het	  

Woluwepark,	  Edmond	  Galoppinlaan	  1,	  1150	  Sint-‐Pieters-‐Woluwe.	  

De	  hele	  dag	  door	  worden	  er	  spelletjes	  en	  wedstrijden	  georganiseerd	  ...	  kom	  allemaal	  meedoen!	  

	  
Bij	  Vie	  tamine	  wordt	  leren	  leuk!	  	  
	   	  
Elke	  week	  wordt	  er	  een	  pedagogisch	  programma	  opgesteld	  op	  basis	  van	  thema's	  die	  aangepast	  zijn	  
aan	  iedereen.	  	  
	  
Het	  doel:	  spelenderwijs	  en	  op	  een	  dynamische	  manier	  aan	  alle	  leerlingen	  de	  basis	  van	  het	  tennis	  
aanleren.	  
	  
Doelstellingen:	  de	  juiste	  bewegingen	  aanleren	  -‐	  de	  balcontrole	  verbeteren	  -‐	  het	  spel	  en	  de	  fijne	  
kneepjes	  doorgronden.	  
	  
	  



• Groepen	  van	  4	  leerlingen	  per	  trainer,	  ingedeeld	  per	  leeftijd	  en	  tennisniveau.	  
• De	  lessen	  worden	  gegeven	  door	  trainers	  met	  een	  AFT-‐diploma	  (Association	  Francophone	  de	  

Tennis)	  
• Op	  zondag	  26	  maart	  is	  er	  Opendeurdag	  van	  10.00	  uur	  tot	  16.00	  uur	  De	  nieuwe	  

leerlingen	  leggen	  een	  test	  af	  om	  hun	  niveau	  te	  bepalen.	  
• De	  lessen	  gaan	  gewoon	  door	  op	  de	  volgende	  feestdagen:	  1	  mei,	  Hemelvaart	  en	  Pinksteren	  
• Bij	  slecht	  weer	  gaan	  de	  lessen	  gewoon	  door	  zolang	  de	  terreinen	  bespeelbaar	  blijven.	  Als	  dit	  

niet	  het	  geval	  is,	  worden	  de	  lessen	  ingehaald.	  U	  wordt	  hierover	  telefonisch	  of	  per	  sms	  
geïnformeerd.	  

• Inhaallessen	  worden	  gegeven	  tijdens	  de	  laatste	  week	  van	  juni	  (van	  maandag	  26	  juni	  tot	  01	  
juli),	  op	  dezelfde	  dag	  en	  hetzelfde	  tijdstip	  als	  tijdens	  de	  lentereeks.	  Als	  er	  nog	  meer	  lessen	  
moeten	  worden	  ingehaald,	  zal	  dit	  tijdens	  de	  maand	  september	  gebeuren.	  Het	  tijdstip	  van	  de	  
inhaalles	  wordt	  bepaald	  en	  meegedeeld	  door	  de	  trainer.	  

• De	  leerlingen	  die	  voor	  de	  winterreeks	  2016/2017	  waren	  ingeschreven	  krijgen	  voorrang	  op	  
het	  tijdstip,	  en	  dit	  tot	  30	  februari.	  

• Wij	  herinneren	  u	  eraan	  dat	  tenniskleding	  verplicht	  is	  tijdens	  de	  lessen.	  Een	  speler	  die	  geen	  
gepaste	  kledij	  draagt,	  mag	  niet	  aan	  de	  les	  deelnemen.	  

• Van	  de	  leerlingen	  wordt	  verwacht	  dat	  zij	  zich	  correct	  gedragen.	  Sportiviteit	  en	  beleefdheid	  
op	  het	  terrein	  tegenover	  trainers	  en	  andere	  leerlingen,	  evenals	  respect	  voor	  spelers	  op	  
andere	  terreinen,	  zijn	  vereist.	  

• Voor	  alle	  andere	  vragen	  over	  het	  reglement	  kunt	  u	  onze	  algemene	  voorwaarden	  raadplegen	  
via	  onze	  website	  	  www.vietamine.be	  

	  
	  
Tijdens	  het	  volledige	  seizoen	  biedt	  Vie	  tamine	  groepslessen	  aan,	  privé	  tennislessen	  en	  heel	  wat	  
verschillende	  stages	  die	  gecombineerd	  worden	  met	  andere	  sportieve	  activiteiten,	  in	  een	  prachtige	  
omgeving	  midden	  in	  de	  natuur.	  	  
	  
De	  club	  is	  gemakkelijk	  te	  bereiken	  en	  er	  is	  ruime	  parkeergelegenheid.	  
	  
Adres:	  SPORTCENTRUM	  WOLUWEPARK	  –	  Edmond	  Galoppinlaan	  1,	  1150	  BRUSSEL	  
	  
Het	  aantal	  plaatsen	  is	  beperkt,	  neem	  daarom	  zo	  snel	  mogelijk	  contact	  met	  ons	  op.	  
	  

Cédric	  Maes	  	  
Fondateur	  -‐	  Dirigeant	  A.S.B.L	  Vie	  tamine	  	  
cedricmaes@vietamine.be	  	  
0032	  476/33.78.52	  	  
www.vietamine.be	  
 
	  


