
OOK ZIN OM TE TENNISSEN? 

ZTC SHOT - Verlengde Slotlaan 117 -  3707 CE Zeist 
www.shotzeist.nl  -  www.facebook.com/ZeisterTennisclubShot/  

Of je nu al een tijdje speelt, net begonnen 
bent of juist wilt starten: tennis is een 
uitdagende verenigingssport voor alle 

leeftijden en alle niveaus! Daarnaast is tennis
gezond, ontspannend en je kunt het spelen 
wanneer het jou uitkomt. Kom daarom naar 

SHOT en ontdek hoe leuk het is te tennissen 
op ons prachtige park in de Zeister bossen.  

Tot ziens op ons park, het mooiste 
tennispark van Nederland. 

 
Wil je meer weten over SHOT?  

Mail dan naar voorzitter@shotzeist.nl

Aantrekkelijk aanbod voor maart 2018: 

Junioren (4-10 jaar): 6 trainingen van 50 
minuten voor € 40 inclusief racket.
Junioren (10-17 jaar): 6 trainingen van 50 
minuten voor € 40, racket in bruikleen. 
Senioren (vanaf 18 jaar): 10 trainingen in 
een lesgroepje van 4 pers. voor € 135 p.p. 

KOM NAAR SHOT PROEFLESSEN

Na deze trainingen beslis je of je lid wilt 
worden van SHOT.  

Interesse? Stuur dan voor 1 maart 2018 een
email aan shottraining@shotzeist.nl met 
vermelding van naam, adres, leeftijd en 

tenniservaring.

AL VANAF 4 JAAR!
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Met de vele activiteiten, zowel prestatief als recreatief, die we voor jong 
en oud organiseren, voel je je snel thuis op SHOT.

5 REDENEN OM BIJ SHOT TE 

KOMEN TENNISSEN!

Je leert (nog beter) tennissen door onze professionele en zeer ervaren 
tennisleraren die de jeugd t/m 12 jaar les geven volgens het KNLTB 
Tenniskids programma.

Op een ruim opgezet park in de bossen van Zeist liggen 10 prachtige 
gravel- en 2 canada tenn (groene) banen en veel speelruimte voor de 
jeugd. Gravel wordt door de KNLTB geadviseerd voor opleiding en 
blessure preventie.

Ruim clubhuis met alle moderne voorzieningen. Met altijd een heerlijke 
cappuccino of espresso.

SHOT heeft ruimte voor nieuwe leden. Schrijf je in voor de 
proeflessen door een email te sturen naar shottraining@shotzeist.nl.
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GEZELLIG VOOR JONG EN OUD

LESSEN IN GROEPJES OF INDIVIDUEEL

GEEN WACHTLIJST VOOR NIEUWE LEDEN 

SHOT HEEFT HET MOOISTE TENNISPARK 

MOOI NIEUW CLUBHUIS 


