
 

Inschrijfformulier tennistrainingen zomer 2022  

 

Komend tennisseizoen zullen Ruud Langen en Wouter Zelihsen wederom de 

tennistrainingen verzorgen voor T.C. Keerweide. 

 

De trainingen zullen plaatsvinden op maandag- t/m donderdagavond; 

maandag en woensdag door Wouter Zelihsen, dinsdag en donderdag door 

Ruud Langen.  

 

Onderstaand vind je de belangrijkste informatie: 

- De lesperiode vindt plaats van maandag 11 april 2022 t/m donderdag 

29 september 2022. 

- Alleen leden kunnen deelnemen aan de tennislessen. Er vindt overleg 

plaats met de ledenadministratie. 

- Er worden, indien nodig, maximaal 2 regenlessen ingehaald aan het 

einde van het seizoen. 

- De betaling van de trainingen dient vóór de eerste lesdag te 

geschieden. Er zal géén terugbetaling plaatsvinden bij tussentijds 

uitstappen. 

- De kosten van de lessencyclus van 15 lesdagen bedragen €160,00 per 

persoon in een groep van 4 personen. De leskosten worden naar rato 

verdeeld bij meer dan 4 personen per groep.  

- De tennislessen vinden plaats op 1 baan met 4 personen gedurende 1 

klokuur.  

- De trainer deelt de groepen in. Het aantal personen per groep kan 

variëren van 4-6 personen. Op deze manier kunnen er meer leden 

deelnemen aan de lessen. 

- Lessen die niet door kunnen gaan vanwege Covid 19 maatregelen 

worden terugbetaald. 

 

Lesmomenten die zullen uitvallen: 

 

- Maandag 02 t/m donderdag 05 mei (meivakantie) 

- Hemelvaarts donderdag 26 mei  

- Pinkstermaandag 06 juni 

- Maandag 11 juli t/m donderdag 15 juli (i.v.m. toernooi Keerweide) 

- Maandag 25 juli t/m donderdag 01 september (zomervakantie) 



 

 

 

Lesdata 

 

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: 

11 april 12 april 13 april 14 april 

18 april 19 april 20 april 21 april 

25 april 26 april 27 april 28 april 

Meivakantie Meivakantie Meivakantie Meivakantie 

09 mei 10 mei 11 mei 12 mei 

16 mei 17 mei 18 mei 19 mei 

23 mei 24 mei 25 mei Hemelvaart 

30 mei 31 mei 01 juni 02 juni 

Pinksteren 07 juni 08 juni 09 juni 

13 juni 14 juni 15 juni 16 juni 

20 juni 21 juni 22 juni 23 juni 

27 juni 28 juni 29 juni 30 juni 

04 juli 05 juli 06 juli 07 juli 

11 juli 
Tennistoernooi 
Keerweide 

12 juli 
 

13 juli 14 juli 

18 juli 19 juli 20 juli 21 juli 

Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie 

05 september 06 september 07 september 08 september 

12 september 13 september 14 september 15 september 

19 september  20 september 
(inhaal) 

21 september 
(inhaal) 

22 september 

26 september 
(inhaal) 

27 september 
(inhaal) 

28 september 
(inhaal) 

29 september 
(inhaal) 

03 oktober (inhaal)   06 oktober 
(inhaal) 

 

 

 



 

Voornaam:  

Achternaam:  

E-mail:  

Geboortedatum:  

Telefoonnummer:  

Niveau/speelsterkte: 3/4/5/6/7/8/9       beginner/gevorderd 

Eventuele opmerkingen:  

 

 Verhinderd van…….. tot………: 

Maandagavond  

Dinsdagavond  

Woensdagavond  

Donderdagavond  

 

 

Gaarne dit ingevulde formulier sturen vóór 14 maart naar Wouter en/of Ruud: 

w.zelihsen@gmail.com  

ruudlangen@gmail.com  

 

Telefoonnummer Wouter: 06-34977369 

Telefoonnummer Ruud: 06-49387011 
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