TRAINING DERDE TRIMESTER 2018
Na de paasvakantie kan ieder van jullie verder de trainingen volgen.
Van de elf weken in de derde trimester worden er acht weken les gegeven.
Voorziene weken les:
1° 16/04

2° 23/04

3° 30/04

4° 14/05

5° 22/05

6° 28/05

7° 04/06

GEEN

GEEN

8° 25/06

De datums die hierboven vermeld staan zijn deze van de maandagen. De volle
week volgend op de vermelde maandagen zijn er dan lessen. Afspraken om
trainingen te verplaatsen kunnen enkel als ieder betrokken partij akkoord is.
GROEPSTRAININGEN
Hogere klassementen
Lager klassementen interclub
jongste interclubspelers
Volwassenen

WO
VRIJ
WO
VRIJ
MA
VRIJ
MA/DI/DO

18 30 u tot 20 30 u
1830 u tot 20 30 u
17 30 u tot 19 30 u
17 30 u tot 19 30 u
17 00 u tot 18 30 u
16 30 u tot 18 u
20 u tot 21 30 u

Kostprijs is 40€ per uur . Te betalen de eerste training aan de lesgever.
Op aanvraag kunnen nog groepstrainingen ingelast worden of aangepast.
INDIVIDUELE LESSEN EN LESSEN PER TWEE/DRIE/VIER:

Deze worden georganiseerd van de maandag tot en met de vrijdag. Op zaterdag
voormiddag en woensdag namiddag zijn er (afhankelijk van interclub) beperkte
terreinen vrij om eventueel ook wat trainingen te organiseren.
Alleen

per drie

Ward, Joris, Kevin, Lennert

240€

80€

Jeroen, Dirk, Bas, César,
Ruth, Christophe, Tom, Joao

270€

90€

Sidney

315€

105€

Lessen per twee of per vier kunnen ook. De prijs is het coëfficiënt van de lessen
per drie die hierboven vermeld worden.
Voor de lesjes van onze kids zie de andere bijlage op deze website.
Inschrijven voor de trainingen liefst via mail.
Hopend op een sportief en vreugdevol tennisseizoen,
De beste groeten,
MTA team
Dirk
0476/476375 Mergaert.dirk@yucom.be

Eens de trainingen gepland zijn, worden de geldende afspraken gerespecteerd.
Bij afwezigheid verlies je altijd de les.
Afzegging van een privéles wordt verplaatst indien de lesgever minstens twee
dagen op voorhand verwittigd wordt.

