
LENTETRAININGEN 2019

K. Excelsior Hasselt Tennisclub
Oude Kuringerbaan 125, 3500 Hasselt

011 21 25 84 | inschrijvingyoung@gmail.com



VOORWOORD

Beste tennisliefhebbers

Excelsior behaalde in 2018 het label van erkende tennisschool en prijkt op een 
knappe 22ste plaats in de ranking van jeugdvriendelijke clubs in Vlaanderen. Die 
erkenning geeft veel energie om onze weg verder te zetten. 

De grondige evaluatie van ons vorig werkingsjaar resulteert in een aanbod waar:
• competitie en recreatie perfect hand in hand gaan
• we rekening houden met de noden van onze spelers 
• de nieuwe activiteiten het familiale karakter van onze club in de verf zetten
• alle goede initiatieven van vorig jaar, zoals de samenwerking met de Kim 

Clijsters Academy, blijven bestaan

Wij wensen je een toptennisseizoen & veel leesplezier

Team Tennisschool Young
#wijzijnyoung

ZET IN JE AGENDA
31 maart Startdag lenteseizoen
7 april  Deadline inschrijving lentetrainingen
17 april Info- en betaalmoment lentetrainingen
22 april Start lentetrainingen
25 & 26 mei Kidstoer Excelsior



KIDSTENNIS

Kidstennis is een opleidingsconcept voor kinderen vanaf 3 jaar. De opleiding is 
opgedeeld in vaardigheidsniveaus die telkens een andere kleur hebben. Kinderen 
leren stap voor stap tennissen op een aangepast terrein met een ander type bal. 
Aan de hand van testjes en diploma’s kunnen ook de ouders de tennisevolutie van 
hun kind volgen.

Een Kidstennisser beleeft niet alleen veel plezier, maar leert ook op een kwaliteits-
volle manier tennissen. Tennisschool Young biedt lessen aan per leeftijdscatego-
rie. Binnen deze leeftijdscategorieën geven we les op niveau van het kind (lees: 
in de juiste kleur). Dankzij de kidstoer in combinatie met de vaste lesmomenten 
leren de kids al heel snel en succesvol tennissen.



TIENERTENNIS

Tienertennis is een opleidingsconcept voor tieners van 13 tot 18 jaar. De opleiding 
is gericht op twee doelgroepen: enerzijds spelers die verder doorstromen vanuit 
Kidstennis Groen en anderzijds nieuwe spelers die willen starten met tennis op 
latere leeftijd. Deze leeftijdsgroep evolueert sneller dankzij hun fysieke gestalte 
en coördinatieve ontwikkeling. Onze tienercoach organiseert daarnaast leuke 
activiteiten en verschillende uitstapjes.

MEDISCH TEAM

Wij willen tennissers voor het leven opleiden en we vinden gezond economisch 
sporten en een gezonde levenstijl dan ook erg belangrijk. Tennis is een veeleisen-
de sport die heel wat van je lichaam vraagt. Daarom hebben we de nodige kennis 
verzameld over voeding, preventie, revalidatie en zelfs acute hulpverlening. Ons 
medisch team werkt voor alle kinderen preventieve oefeningen uit. Daarnaast 
krijgt conditietraining een vaste plaats in ons aanbod.

Met Alexander Bijnens trokken we een gediplomeerde conditietrainer aan om 
onze doelstelling kracht bij te zetten. Hij wordt bijgestaan door:

• Dokter Peter Bollars - orthopedie en traumatologie 011 33 42 86
• Dokter Sam Hendrix - fysische geneeskunde en revalidatie-arts 011 69 95 60
• Kinépraktijk Movenda 0483 65 44 89

Competitiespelers zijn verplicht om een medische screening te ondergaan.



Volg ons ook op Facebook!
www.facebook.com/excelsiorhasselt

© Pauline Poelmans



PLANNING LENTETRAININGEN

Kids wit
°2015

woensdag

13:00 - 14:00

€ 65

zaterdag

10:00-11:15

€ 65

Kids blauw
°2014

woensdag

13:00-15:00
tennis + conditie

€ 100

vrijdag

16:30-17:45

€ 80

zaterdag

10:00-11:15

€ 80

Privéles
+ € 250

Kids rood
°2013-2012

woensdag

14:00-16:00
tennis + conditie

€ 100

vrijdag

17:45-19:00

€ 80

zaterdag

11:15-12:30

€ 80

Privéles
+ € 250

U8 & U9
°2011-2010

dinsdag

16:30-17:45

€ 80

woensdag

13:00-15:00
tennis + conditie

€ 100

vrijdag

17:45-19:00

€ 80

Privéles
+ € 250

U10
°2009

dinsdag

16:30-17:45

€ 80

woensdag

15:00-17:00
tennis + conditie

€ 100

vrijdag

17:45-19:00

€ 80

Privéles
+ € 250

Programma

De vermelde prijs is telkens het totaalbedrag voor acht lessen.



U11 & U12
°2008-2007

dinsdag

17:45-19:00

€ 80

woensdag

15:00-17:00
tennis + conditie

€ 100

vrijdag

16:30-17:45

€ 80

Privéles
+ € 250

U13 - U15
°2006-2004

maandag

16:30-17:45

€ 80

woensdag

17:00-19:00
tennis + conditie

€ 100

donderdag

17:45-19:00

€ 80

Privéles
+ € 250

U16-U18
°2003-2001

maandag

17:45-19:00

€ 80

woensdag

17:00-19:00
tennis + conditie

€ 100

donderdag

16:30-17:45

€ 80

Privéles
+ € 250

Volwassenen

maandag
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00

€ 90

dinsdag
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00

€ 90

donderdag
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00

€ 90

vrijdag
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00

€ 90

Begeleid vrij 
spelen

zaterdag

14:00-16:00
Yachting

gratis

PLANNING LENTETRAININGEN

Programma

De vermelde prijs is telkens het totaalbedrag voor acht lessen.



INSCHRIJVEN

De lente is de perfecte periode om je voor te bereiden op de interclub en de 
zomertornooien. De lentetrainingen duren acht weken en starten op 
maandag 22 april.

HOE INSCHRIJVEN?
Stuur voor 7 april een e-mail naar inschrijvingyoung@gmail.com. 

Vermeld daarbij:

• Naam en voornaam
• Geboortedatum
• Telefoonnummer
• Gekozen trainingsmoment(en) uit ons programma

BELANGRIJK
Je betaalt tijdens de infodag op woensdag 17 april van 17 tot 20 uur op 
Excelsior. Wanneer je betaald hebt, kan je beginnen aan jouw tennisopleiding.

In geval van blessure wordt je lesgeld niet terugbetaald, tenzij je minder dan vier 
weken training hebt gevolgd. Je ontvangt in de plaats een tegoedbon voor de 
volgende trainingsperiode.

LID WORDEN
Om deel te nemen aan ons lenteprogramma moet je lid zijn van 
K. Excelsior Hasselt of Royal Hasselt Yachting Club.

Word lid via www.tennisvlaanderen.be.


