
Tennislessen TC Nagele 
In april gaan de tennislessen weer van start en ik blij deze te mogen geven in Nagele. Er zullen 15 

lesweken zijn, hieronder staan de desbetreffende weken. De lessen zullen gegeven worden op 

dinsdagavond, donderdagmiddag en vrijdagmiddag/avond. 

 

Week van Lesweek 

3  april  Lesweek 1 

10  april  Lesweek 2 

17 april Geen les  

24 april Lesweek 3 

1 mei Geen les (meivakantie) 

8 mei Lesweek 4  

15 mei Lesweek 5 

22 mei Lesweek 6 

29 mei Lesweek 7 

5 juni Geen les 

12 juni Geen les  

19 juni Lesweek 8 

26 juni Geen les 

3 juli  Lesweek 9 

10 juli  Geen les 

17 juli Lesweek 10 

24 juli – 3 september Geen les (zomervakantie) 

4 september Lesweek 11 

11 september Lesweek 12 

18 september Lesweek 13 

25 september Lesweek 14 

2 oktober Lesweek 15 

 

Lestijden 

De lestijden hieronder zijn richtlijnen en kunnen nog aangepast worden. De middagen zijn lessen van 

50 minuten voor de jeugd. Uiteraard kunnen volwassenen ook overdag lessen, de lestijd zal dan 

worden aangepast.  

 

 van  tot  

Dinsdag  18:45 uur  19:45 uur 

Dinsdag  19:45 uur  20:45 uur 

Dinsdag  20:45 uur  21:45 uur 

Dinsdag  21:45 uur 22:45 uur 

Donderdag 14:50 uur 15:40 uur 

Donderdag 15:40 uur 16:30 uur 

Donderdag 16:30 uur 17:20 uur 

Donderdag 17:20 uur 18:10 uur 

Vrijdag 14:50 uur 15:40 uur 

Vrijdag 15:40 uur 16:30 uur 

Vrijdag 16:30 uur 17:20 uur 

Vrijdag 17:20 uur 18:10 uur 

Vrijdag 18:45 uur 19:45 uur 

Vrijdag 19:45 uur 20:45 uur 

Vrijdag 20:45 uur 21:45 uur 

Vrijdag 21:45 uur 22:45 uur 



Tarieven voor 15 lessen  

 Volwassenen + jeugd vanaf 12 jaar*  Jeugd** 

Individueel € 675,00 € 550,00 

2 personen  € 375,00 per persoon  € 157,50 per persoon 

3 personen  € 250,00 per persoon € 105,00 per persoon 

4 personen  € 187,50 per persoon € 78,75 per persoon 

*Jeugd vanaf 12 jaar is geboren in 2010 of eerder. 

**Jeugd tot en met 11 jaar is geboren in 2011 of later. 

 

Spelregels 

• Lessen zullen voor volwassenen 60 minuten en voor de jeugd 50 minuten duren. Deze tijden 

kunnen nog wijzigen, mocht dat nodig zijn om de planning rond te krijgen. 

• Er wordt rekening gehouden met wie zich als eerste aanmeldt en een voorkeurstijd opgeeft. 

Bij voorkeur aanmelden in groepen.  

• Wanneer een les niet doorgaat, wordt die op een ander, nader te bepalen, moment 

ingehaald. 

• Als een les wel start maar, door weersomstandigheden, niet kan worden afgemaakt dan 

vervalt die les verder. 

• Als het kan en past dan kan er ingespeeld worden voordat de training begint op een andere 

baan. Op deze manier blijft er meer tijd over om te trainen.  

 
Opgeven?  
Aanmelden voor de tennislessen kan via WhatsApp op 0615576932 (niet per mail). Opgeven kan tot 

20 maart. In je aanmelding graag vermelden:  

- Naam en leeftijd 

- Tenniservaring 

- Leservaring  

- Eventuele voorkeur voor lesdag- en tijd  

 

Heb je nog vragen over de lessen? Schroom dan niet om contact op te nemen op bovengenoemd 

telefoonnummer.  

 

Ik kijk er naar uit je te ontmoeten op de tennisbaan! 

 

Kars Breukel  

 

 

 

 

 

 


