
PROGRAMMA VOLWASSENEN 2019 

 

Graag presenteert T.C. Lummen het lesaanbod voor het komende outdoorseizoen. Als familieclub richten we tennislessen in voor 

zowel competitiespelers, die zich willen voorbereiden op interclub en tornooien, als recreanten die op een leuke manier hun 

tennisspel willen bijschaven. Vanaf dit seizoen bieden we jullie ook een uitgebreid aanvullend aanbod aan, nl. Conditielessen en 

Tennis Work Out.  

We hebben ook een specifiek zomeraanbod met een stage en een tweede reeks Start to Tennis. Inschrijven voor het 

zomeraanbod kan vanaf 1 juni 2019.   

Enkele aandachtspunten 
 Lid zijn van T.C. Lummen is verplicht om te kunnen deelnemen aan de lessen en kampen. (uitgezonderd Start to Tennis) 

 De trainingen starten de eerste week na de Paasvakantie, op maandag 22 april 2019.  

 De planning wordt bij de start van de lessen bekendgemaakt. Lessen worden enkel ingehaald als de hele groep niet kan en 

het past binnen de kalender.  

 Inschrijven = lesgeld betalen. Het lesgeld wordt in geen enkel geval volledig terugbetaald. Wanneer je als gevolg van 

ziekte of blessure niet kan deelnemen aan de lessenreeks of stage, zal het clubbestuur de situatie evalueren en een 

gepaste compensatie voorstellen. Voor Start to Tennis is geen compensatie voorzien.  

 Om een goede planning te kunnen opmaken, is het noodzakelijk dat bij het inschrijven een maximale beschikbaarheid 

wordt doorgegeven. Alleen zo kunnen per tennisniveau evenwichtige groepen worden 

samengesteld. 

 Als je zelf een groep kan vormen, noteer dan alle namen in het opmerkingvak. Alle spelers 

moeten wel nog afzonderlijk inschrijven.  

 Inschrijven voor de lessen kan t.e.m. zondag 03/03/2019 via www.tennisvlaanderen.be 

 Betalen kan per overschrijving. Na het opmaken van de planning worden de 

rekeningrapporten verstuurd (ten vroegste 31 maart).  

 Wacht niet te lang met inschrijven. Tijdens de lente is er een geringe beschikbaarheid aan 

terreinen.  

INSCHRIJVEN? 

www.tennisvlaanderen.be 

> Club > Clubnummer: 

‘5026 

’ of ‘TC Lummen’ > TC 

Lummen > Lessen en 

stages. 

http://www.tennisvlaanderen.be/
http://www.tennisvlaanderen.be/
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TRAINERSTEAM 
 

De lessen en stages worden begeleid door een enthousiast trainersteam. Onze trainers zijn gediplomeerd en volgen regelmatig 

bijscholingen.  

Kenny Snyers kenny.snyers@tc-lummen.be Trainer B 

Raf Mertens raf.mertens@tc-lummen.be Trainer B 

Laurens Kennes laurens.kennes@tc-lummen.be Instructeur-B 

Yenthel Heyrman yenthel.heyrman@tc-lummen.be Instructeur-B 

Jasper Caeyers jasper.caeyers@tc-lummen.be Instructeur-B 

Jan Hulshagen jan.hulshagen@tc-lummen.be Instructeur-B 

Tijs Mertens tijs.mertens@tc-lummen.be Trainer initiator 

Kenzie Heyrman kenzie.heyrman@tc-lummen.be Trainer Initiator 

Christophe Roosen christophe.roosen@tc-lummen.be Trainer initiator 

Céline Custers céline.custers@tc-lummen.be Trainer initiator 

Jo Borgers jo.borgers@tc-lummen.be Aspirant-initiator 
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DOELGROEPEN 

 

 

 

Start to Tennis (S2T) 

Start to Tennis is een voordelig en compact lessenpakket voor (jong)volwassenen (16+) die nooit eerder getennist hebben, met 

een lessenreeks, aangepast materiaal en plezierige speelmomenten. Er is geen specifieke sportachtergrond vereist.  

Leren tennissen was nooit zo makkelijk! 

Waarom Start to Tennislessen volgen? 

1. Tijdens de lessen leer je verschillende progressievormen. De trainer maakt keuzes afhankelijk van wat de starter kan 

en hoe hij evolueert: 

 Basisslagen (forehand en backhand) 
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 Opslag vanaf de eerste les 

 Verplaatsen en herplaatsen op een tennisterrein 

 Tactische en technische tips 

 Spelregels voor enkel en dubbel 

2. Niet duur 

 De tennislessen worden gegeven in groepsverband. Daardoor kunnen democratische prijzen gehanteerd worden.  

 Je beslist pas na de lessenreeks of je lidgeld wilt betalen, toch wordt je aangesloten en ben je verzekerd bij Tennis 

Vlaanderen.  

 Je hebt enkel sportieve kledij en sportschoenen met een vlakke zool nodig. Een tennisracket is gratis ter beschikking op de 

club.  

3. Sociaal  

 Plezierige speelmomenten 

 Mogelijkheid tot vrij tennissen tijdens de duur van de lessenreeks 

 Mogelijkheid tot vervolglessenreeksen (Keep on Tennis) 

 Geniet van het gezellige clubleven en neem deel aan de gezamenlijke activiteiten 

Keep on Tennis (KoT) 

Keep on Tennis is het vervolg op S2T. De trainer zal de geleerde technieken verder inslijpen, en er worden verschillende tactische 

situaties ingeoefend. Vanaf nu worden ook de 1ste stappen gezet richting competitie. Dit kan door deel te nemen aan recreatieve 

clubactiviteiten of het jaarlijks clubkampioenschap waar een speciale reeks wordt ingericht voor spelers met weinig ervaring.  

Restart to Tennis: KoT is ook de ideale doelgroep om in te stappen als je al enige ervaring hebt met tennis en je wil de draad 
weer oppikken.  
 

Into Club 

Na enkele jaren schuif je door naar Into Club waar je samen traint met andere clubleden die recreatief of competitief met tennis 

bezig zijn. Je bent nu klaar om deel te nemen aan tornooien, interclub, …. Tijdens de lessen ligt de nadruk op spelplezier en  het 

inoefenen van verschillende spelsituaties in enkel en dubbel.  
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Conditie Volwassenen 

Omdat tennis meer is dan techniek en tactiek besteden we ook aandacht aan het conditionele. Tijdens de conditielessen leer je 

specifieke bewegingsvaardigheden die van u een betere tennisspeler zullen maken. 

Dit is de ideale training, aanvullend op een tennisles! 

Tennis Work Out 

Dit is een tennisgerichte training waarbij het hoofddoel fitter worden is. Deze les is een sociale groepsactiviteit waarbij fun en 

bewegen centraal staan, ideaal dus als extra aanvulling op de gewone lessen! 

Waarom meedoen? 

 Beweeg en maak plezier in groep 

 Niet resultaat gebonden, maar toch in combinatie met tennis en techniek 

 Word fitter 

 Werk aan je conditie 

 High energy work out 

 Verbrand calorieën 

 Train op hartslag 
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LESAANBOD 

Lente 

 

Doelgroep Trainingsvorm Frequentie en 

Trainingsmoment 

Wat? Prijs? 

Start to Tennis 1u per week training met 

4 spelers  

 

8 weken 

Maandag 20u 

De trainingen worden op een vast tijdstip 

georganiseerd. De spelers mogen tijdens de 

periode van de lessen ook vrij tennissen en 

deelnemen aan andere clubactivitetien.  

Het lidmaatschap geldt t.e.m. 30/06/2019. 

€ 50 (inclusief 

lidmaatschap)  

Keep on Tennis 1u per week training met 

3 of 4 spelers  

 

8 weken 

Maandag 19u 

Dinsdag 21u 

Je mag ook een zelf gevormde groep 

inschrijven. Individuele inschrijvingen 

worden naar best vermogen door het 

bestuur samengesteld, belangrijk is om een 

uitgebreidde beschikbaarheid op te geven.  

€ 75 met 3 spelers 

€ 60 met 4 spelers 

Into Club 1u per week training met 

3 of 4 spelers  

 

8 weken 

Maandag 19u 

Maandag 21u 

Dinsdag 21u 

Donderdag 21u 

Je mag ook een zelf gevormde groep 

inschrijven. Individuele inschrijvingen 

worden naar best vermogen door het 

bestuur samengesteld, belangrijk is om een 

uitgebreidde beschikbaarheid op te geven.  

€ 75 met 3 spelers 

€ 60 met 4 spelers 

Conditietraining  8 weken 

Woensdag 19u 

Een off-court training gericht op het 

aanleren van specifieke 

bewegingsvaardigheden. Dit is een ideaal 

aanbod, aanvullend op een tennistraining je 

kan ook afzonderlijk inschrijven. Let op: 

spelers die inschrijven voor het 

€ 40 
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tennisaanbod krijgen voorrang.  

Tennis Work Out  8 weken 

Maandag 19u  

De lessen vinden indoor plaats. Maximum 12 

spelers per terrein.  

€ 40 

Zomer 

 

Doelgroep Trainingsvorm Frequentie en 

Trainingsmoment 

Wat? Prijs? 

Start to Tennis Lessenreeks van 8u 

 

Di. 30/07 van 19u - 20u30 

Do 01/08 van 19u - 20u30 

Di 06/08 van 19u - 20u30 

Do 08/08 van 19u - 20u30 

Di 13/08 van 19u - 21u 

De spelers mogen tijdens de periode 

van de lessen ook vrij tennissen en 

deelnemen aan andere 

clubactiviteiten.  

Het lidmaatschap geldt t.e.m. 

30/09/2019. 

€ 50 (inclusief 

lidmaatschap)  

Zomerstage 

Volwassenen 

4 x 1,5u training met 3 

spelers + deelname aan 

afsluitend tornooi 

 

26/08/2019 - 30/08/2019 

van 19u – 20u30 

 

Training van maandag t.e.m. 

donderdag en op vrijdag een afsluitend 

tornooitje onder de deelnemers van de 

stage. 

Doelgroepen KoT en Into Club. 

€ 60 

 

Ministage              

40-plussers 

Volwassenen 

2 x 1,5u training met 3 

spelers + deelname aan 

afsluitend tornooi 

 

26/08/2019 - 30/08/2019 

van 19u – 20u30 

 

Training op maandag en woensdag en 

op vrijdag een afsluitend tornooitje 

onder de deelnemers van de stage. 

Doelgroepen KoT en Into Club 

 

€ 40  
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KALENDER LENTE EN ZOMER 2019 

Activiteit Wanneer? Voor wie? 

Buitenlandse tennisstage (Mallorca) 06/04/2019 - 13/04/2019 Leden TC Lummen: KoT en Into Club  

Opendeurdag  Maandag 22/04/2019 Jeugd & Volwassenen 

Open Tornooi 01/07/2019 - 14/07/2019 Jeugd & Volwassenen 

Beginnerstornooi Nog te bepalen S2T en KoT 

Kermisdubbels 14/08/2019 Volwassenen 16+ (S2T, KoT en Into Club) 

Clubkampioenschap 06/09/2019 - 21/09/2019 Jeugd & Volwassenen 

   

 

NIET VERGETEN 

 Wanneer? 

Uiterste inschrijvingsdatum Lentetrainingen 03/03/2019 

Betalingsdagen Betalen kan via overschrijving. Ten vroegste 31/03/2019 

ontvang je de betaalgegevens. 
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