
TENNISTAGES ‘22 -‘23 

Tijdens de wintervakanties organiseert de tennisschool samen 

met de sportdienst van Knokke-Heist promotie tennisstages. 

Vakantieplus biedt een tal van vakantiestages (waaronder tennis) 

aan verschillende leeftijds groepen. Stages duren telkens 1 week 

en zijn ook opgesplitst in verschillende leeftijdsgroepen. 

 

Aanbod kan je terugvinden in de jeugdvakantiebrochure 

Knokke-Heist, deze brochure kan je downloaden via 

www.jeudknokke-heist.be of neem telefonisch contact op met de 

‘De Marge’ op 050 63 08 00 of mail naar jeugd@knokke-heist.be

Gemeentelijke Sporthal “LAGUNA”

Herfstvakantie: 31.10 - 04.11.2022

Kerstvakantie: 26.12 – 30.12.2022 

 02.01 - 06.01.2023

Krokusvakantie:  20.02 – 24.03.2023

Royal Zoute Tennis Club

Pasen:  03.04 - 07.04.2023

 10.04 - 14.04.2023

GEDIPLOMEERDE LESGEVERS RZTC TS vzw 

VERHAEGHE Christophe; Trainer A TV, Nationaal kapitein/coach

VAN LAUWE Sidney, Trainer A in opl.

VAN KERCKHOVE Nico, Trainer B

DE MESURE Ines, Instructeur B

MERCIER Koen, Jeugdbegeleider

CORNILLY Leonie, Initiator TV

D’HONDT Jamie, Initiator TV

INLICHTINGEN EN REGLEMENT TENNISSCHOOL

01. Bij inschrijving verklaart men zich akkoord met het reglement  

van inwendige orde van de ZouteTS vzw en de R. Zoute T.C. 

02. Bij aanvang van de stage is de volledige som van deelname  

verschuldigd. 

03. Diefstal en verlies van voorwerpen zijn niet door de ZouteTS vzw 

verzekerd. 

04. De organisatie behoudt zich het recht voor de lessen op te  

zeggen indien er onvoldoende deelnemers zijn. 

05. Om een goed verloop van de stage te verzekeren, kunnen  

de vooropgestelde uren gewijzigd worden. 

06. Het inschrijvingsformulier dient volledig ingevuld en 

teruggezonden worden naar de ZouteTS vzw. 

07. Een verzekering dekt de burgerrechterlijke aansprakelijkheid  

van de lesgevers tijdens de periode van les geven; 

hetzij, de schade die zij toebrengen aan leerlingen en/of derden; 

hetzij, de schade die de leerlingen toebrengen aan leerlingen en/

of derden leerlingen waarvoor de lesgevers aansprakelijk worden  

gesteld. 

08. De leerlingen blijven aansprakelijk voor hun eigen daden. 

(persoonlijke fouten) 

09. Er bestaat een mogelijkheid om een individuele persoonlijke 

ongevallenpolis af te sluiten. 

10. Bij annulatie één week op voorhand wordt het bedrag 

terugbetaald – €15 administratiekosten. 5 dagen op voorhand is 

de volledige som verplicht. 

11. Indien je 15 min. na aanvang van de stage nog niet aanwezig 

bent = annulering inschrijving. 

12. De Zoute Tennisschool vzw is GDPR-Privacywetgeving Compliant! 

Vanaf 25 mei 2018 treedt de nieuwe Europese privacy-

wetgeving (GDPR) in werking die het beheer en de beveiliging 

van persoonlijke gegevens van Europese burgers regelt. Volgens 

deze nieuwe wetgeving mogen we u in de toekomst enkel blijven 

informeren indien u ons daarvoor uw toestemming geeft.  

 

Als u verder nog vragen heeft over uw gegevens en hoe wij deze 

gebruiken, neem dan contact op met het secretariaat via het 

e-mailadres, verhaeghe.christophe@telenet.be

Kidstennis

Midi-Tennis

Maxi-Tennis

Performance
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WINTER ‘22-’23
GROEPSLESSEN

Waar
Gemeentelijke Sporthal “LAGUNA”

Krommedijk 32, 8301 Knokke-Heist

Wanneer
vanaf 1 oktober 2022 t.e.m. 26 maart 2023.

(Tijdens de officiële schoolvakanties is er geen les!)

Trainingen
De trainingen staan onder de leiding van Verhaeghe Christophe. 

Hij wordt bijgestaan door ervaren en gediplomeerde trainers.

21 weken lessenpakket naar keuze.

Betaling 
Te storten op rekening: 

IBAN BE30 3800 1044 0911  - BIC BBRUBEBB

ZouteTS vzw, Astridlaan 7, 8300 Knokke-Heist

Vriendjes en niet-leden zijn altijd welkom!

Bij inschrijving verklaart men zich akkoord met het reglement 

van inwendige orde van de RZTCTS vzw te raadplegen op 

www.royalzoutetennisclub.be

Mini-Tennis*

Tennis voor de allerkleinsten aangebracht op een speelse manier. 3 

gradaties (wit, blauw & rood). Leeftijd: 5-7 jaar

1 uur/week: KZTC-lid: €130   Niet-Lid: €165

Midi-Tennis*

Overgangsgroep tussen mini-tennis en maxi-tennis,

met softballen. (oranje). Leeftijd: 8-9 jaar

1 uur/week:  KZTC-lid: €165   Niet-Lid: €175 

1,5 uur/week: KZTC-lid: €225   Niet-Lid: €280

Initiatie* / Gevorderden*

Opgedeeld in 2 groepen, de eerste voor zij die nog nooit getennist 

hebben, de andere voor zij die enige ervaring hebben. (groen (21m) 

en geel (24m)). Leeftijd: vanaf 9 jaar

1 uur/week:  KZTC-lid: €165   Niet-Lid: €175 

1,5 uur/week: KZTC-lid: €225   Niet-Lid: €280

Performance*

Voor jongeren geselecteerd door de trainers.

Leeftijd: vanaf 9 jaar

1 uur/week: KZTC-lid: €185  Niet-Lid: €265 

1,5 uur/week:  KZTC-lid: €280 Niet-Lid: €400 

Individuele begeleiding Jeugd / 
Volwassenen

Maximum 2 personen per baan op aanvraag.

Bellen naar 0475 98 12 36

*Minimum 3 personen per groep

Info 
E-mail  zoute.tennisschool@belgacom.net

Post  ZouteTS vzw -  Astridlaan 7, 8300 Knokke-Heist

Tel. 0475 98 12 36  of  050 60 28 60

Inschrijvingen 
E-mail verhaeghe.christophe@telenet.be

Ter plaatse ZouteTS vzw - Astridlaan 7, 8300 Knokke-Heist

Naam en Voornaam:

1.      

2.      

Adres:     

        

        

Gsm:          

E-mail:       

Geboortedatum:  Klassement:  Kleur:

1.      1.     Blauw O Groen O

2.       2.     Rood  O Geel  O

     Competitie  O

Wenst zich in te schrijven voor de volgende training:

  1  2

1. Mini-Tennis  1x  O  O

 2x  O  O

2. Midi-Tennis  1x  O  O

 2x  O  O

3. Initiatie / Gevorderden 1x  O  O

 2x  O  O

4. Performance  1x  O  O

 2x  O  O

5. Maximum 2 1x O O

Ik/Wij kan/kunnen altijd spelen op:

1.      

2.      

Ik/Wij kan/kunnen nooit spelen op:

1.      

2.      

Te    op   /   / 2022

Naam en handtekening*

(*ouders of voogd)

Gelieve in te schrijven voor 15 september!
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