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Info senioren trainingen 2020 

Het voorjaar staat bijna voor de deur, dus tijd om (weer) in te schrijven voor de voorjaarstraining.  
De trainingen starten in week 15 van 2020.  

Trainingsgroepen 
Tennistraining wordt aangeboden in de volgende vormen: 

▪ Groepen met 8 personen, 60 minuten  

▪ Groepen met 6 personen, 60 minuten 

▪ Groepen met 4 personen, 60 minuten 

▪ Groepen met 2 personen, 60 minuten 

▪ Privé-training, in overleg met de trainer 

Training in een kleinere groep is intensiever en ook leerzamer. Een eigen groep mag ook, geef dit dan 
aan op het inschrijfformulier. Deelnemers dienen zelf voor een racket en kleding/schoeisel te zorgen. 
Tijdelijk kan er van een leenracket gebruik worden gemaakt.  

Aantal weken 
De voorjaarstraining beslaat 10 weken. Uiterlijk 1 week voor aanvang van de 1ste training wordt u van 
alle informatie voorzien. In geval van trainingsuitval door slecht weer of ziekte zal de trainer u zo 
spoedig mogelijk berichten.  

Trainingsdagen 
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag wordt er training gegeven.  
Op feestdagen en tijdens de basisschoolvakanties wordt er geen training gegeven.  

De trainingstarieven (per deelnemer, op basis van 10 trainingsweken)  

▪ Groepen van 8 personen €75,- ->  ACTIE!* Ook voor niet-leden van HTC de Ypelaer! 

▪ Groepen van 6 personen €83,- 

▪ Groepen van 4 personen €125,- 

▪ Groepen van 3 personen €167,- 

▪ Groepen van 2 personen €250,- 

▪ Privé training €50,- per training 
 

*Ben je geen lid van de Ypelaer of KNLTB dan mag je jezelf 2 trainingscycli inschrijven voor specifiek 
deze training. Deelname aan interne en externe competities is in dit geval nog niet mogelijk. Wel 
kunt u deelnemen aan het eindtoernooi voor mensen die deelnemen aan trainingen, aan het einde 
van de cyclus. Ook vrij tennissen op HTC de Ypelaer is in dit geval nog niet mogelijk. 
Na 2 trainingscycli dien je jezelf in te schrijven als lid bij HTC de Ypelaer. 
 

Als huidig lid van de Ypelaer mag je jezelf natuurlijk ook inschrijven voor deze training.  
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Let op: zorg dat u na 2 trainingscycli over een geldig lidmaatschapsnummer van HTC de Ypelaer 
beschikt. U dient, zodra u een lidmaatschap nummer heeft, deze te vermelden op het 
inschrijfformulier.  Hou er rekening mee dat het aanvragen van een nieuw lidmaatschapsnummer ca. 
drie dagen in beslag neemt.  

Gelieve via het inschrijfformulier op te geven. Graag zien wij het inschrijfformulier retour via 
tennistraining@ypelaer.nl voor 10 maart 2020.  

De trainingen zullen worden gegeven op de tennisbanen van HTC de Ypelaer aan sportpark de 
Roodloop. Wanneer u zich inschrijft voor een trainingscyclus houdt dat tevens in dat u akkoord gaat 
met het lesreglement wat op de website van www.ypelaer.nl staat gepubliceerd.  
 

Met vriendelijke groet,  

HTC de Ypelaer & MvB TRAINING 
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