
 

 

 

 

 

GEMEENSCHAPPELIJK TRAININGSBELEID ATC & LTC DREUMEL – WAT HOUDT DAT IN? 
 
Voor de iets kleinere verenigingen is het soms beter om de krachten te bundelen. In dit geval houdt zowel ATC 
als LTC Dreumel haar eigen identiteit, alleen voor de trainingenjeugd gaan we gezamenlijk naar buiten treden.  
 
Dit houdt voor beiden verenigingen in op het gebied van TRAININGEN: 

 Inschrijvingen voor trainingen van ATC en LTC Dreumel worden samengevoegd en in groepen 
ingedeeld. Op deze manier kunnen we beter groepen samenstellen. 

 We hebben 3 trainingsdagen: 
o Maandag & woensdag = LTC Dreumel 
o Dinsdag = ATC 

Met andere woorden, als je bijvoorbeeld op maandag wordt ingedeeld, train je dus in Dreumel.  

 Traingingen gaan tijdens toernooien gewoon door. We zullen dan uitwijken naar de andere vereniging 
om op deze manier meer continuïteit te kunnen geven aan de trainingen.  

 
Dit houdt voor beiden verenigingen in op het gebied van JEUGD: 

 Dezelfde contributie vragen voor een jeugdlid 

 Een bedrag van €40,- mee betalen aan de jeugdtrainingen per persoon per trainingscyclus (dus 2x per 
jaar) 

 Jeugdactiviteiten & competitie gezamenlijk op de agenda zetten 
 
Nogmaals, iedere verenigingen behoudt op deze manier haar eigen identiteit en haar eigen leden.  

 
VOORWAARDEN VOOR TENNISLES 
 
Lidmaatschap van de tennisvereniging ATC of LTC Dreumel is een vereiste om deel te nemen aan de 
tennislessen. Kijk op de website van de vereniging voor meer informatie over het lidmaatschap / contributie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIE OVER DE TENNISLESSEN 
Gemeenschappelijk trainingsbeleid voor ATC & LTC DREUMEL 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
TRAININGSMOGELIJKHEDEN 
 

JEUGD 
 
Wij verzorgen de trainingen volgens kidstennis principe van de KNLTB. Jeugdspelers worden onderverdeeld in 
kleuren. De kleurverdeling is opgesteld door de KNLTB om alle kinderen op een speelse en vooral leuke manier 
te leren tennissen. Bij elke leeftijdscategorie (kleur) wordt er gespeeld met aangepaste materialen en regels.  

 

Kleurenverdeling: 

 Rood = 5 t/m 9 jaar 

 Oranje = 8 t/m 11 jaar 

 Groen = 10 t/m 13 jaar 

 Geel = vanaf 12 jaar 
 
Voor meer informatie kijk dan naar dit leuke filmpje van de KNLTB waarin ze alles voor jullie uitleggen. 
Klik HIER om de video te bekijken. 
 

SENIOREN  
 
Wij verzorgen trainingen voor jong, oud en alle niveaus. Iedereen kan bij ons terecht. Niemand is namelijk te 
oud om iets te leren. Binnen onze trainingen richten wij ons namelijk niet alleen op technische verbeteringen, 
maar ook op tactisch gebied, of beter omgaan met bepaalde wedstrijdsituaties, of dubbelspel, maar je kan ook 
bij ons terecht als je gewoon lekker een uurtje hard wil werken en met een nat shirt van de baan af wilt 
stappen. Belangrijk is wel dat je dit ook kenbaar maakt bij je trainer, dan zullen wij hier zo goed mogelijk 
invulling aan geven.  
 

OVERDAG = MAATWERK 
 
We hebben te maken met piek- en daluren. Onze piekuren zijn op maandag t/m vrijdag van 16.00-22.00 uur. 
Alle andere tijden vallen in de daluren. Wanneer je overdag wil trainen met een groepje, neem dan contact op 
met je trainer om de mogelijkheden te bespreken.  
  

JEUGD SENIOREN OVERDAG 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=FoOkaxzVqd8


 
 

 
 
 
 

HOE WERKT HET INSCHRIJVEN? 
 

Je kan je inschrijven voor de tennislessen via de volgende link: 

https://dejagertennis.plannedtennis.nl/inschrijven 

 

STAP 1 = Inschrijven voor de eerste keer? 

Indien je voor de eerste keer inschrijft is het van belang dat je eerst een account aanmaakt. Ieder 

individu moet een persoonlijk account hebben.  

Heb je al een account, ga dan gelijk naar stap 2 

 

STAP 2 = Inloggen en een keuze maken ACTIVITEIT 

Zodra je ingelogd bent moet je een keuze voor de activiteit waaraan je wil deelnemen. De toelichting 

op de trainingsmogelijkheden staat beschreven op de website van de vereniging. Mochten er toch nog 

vragen zijn, neem dan contact op met de trainer.  

 

EXTRA ACTIVITEIT 

Bij sommige verenigingen is het mogelijk dat je naast de tennistrainingen je ook kan aanmelden voor 

andere trainingen als Fysieke training of Mentale training. Wanneer dit niet mogelijk is, valt hier geen 

activiteit te kiezen.  

 

STAP 3 = Opmerkingen 

Wanneer je extra wensen hebt (personen met wie je graag wil trainen bijvoorbeeld), of er zijn zaken 

waar wij rekening mee moeten houden, dan is hier de ruimte om dat weer te geven.  

 

STAP 4 = Verhinderingen 

Geef duidelijk aan wanneer je NIET kan!! Het is dus niet de bedoeling dat je je beschikbaarheid 

weergeeft, maar duidelijk je verhinderingen. 

 

LET OP: Maximaal 2 verhindering op te geven!  

LET OP: Op maandag en woensdag trainen we in Dreumel, op dinsdag in Alphen  

 

STAP 5 = Betalingsinformatie 

Wanneer je hebt gekozen voor een activiteit staat deze hier nogmaals weergegeven. Vervolgens dien 

je een keuze te maken tussen een INCASSO of een FACTUUR. Wanneer je kiest voor een incasso 

verschijnt er een vervolgkeuze: ‘eenmalige incasso’ of een ‘maandelijkse incasso’. 

 

Belangrijk 

 Eenmalige incasso, geeft een korting op het totaalbedrag (deze is nog niet verwerkt) 

 Maandelijkse incasso, blijft het bedrag gelijk en zal het bedrag evenredig verdeeld worden 

over het aantal gecommuniceerde termijnen 

 Factuur, geeft een meerprijs op het totaalbedrag (deze is nog niet verwerkt) 

 

Ben je benieuwd naar de exacte tarieven? Deze staan vermeld onder het kopje ‘TARIEVEN’ 

 

 

 

INSCHRIJVEN (SPEL)REGELS & KOSTEN 

https://dejagertennis.plannedtennis.nl/inschrijven


WAT ZIJN DE TARIEVEN? 
 

Soort training Inhoud 

Prijs bij maandelijkse 

betaling 
Prijs is per maand, gedurende   

4 maanden 

 

prijs bij éénmalige 

incasso 
De prijs is inclusief de korting 

voor een eenmalige incasso 

 

Jeugdtraining (1x per 

week) 

1x 60 min per week  €                        43,75  €                      167,50 

Regiotraining (2x in de 

week) 

1x 60 min per week  

1x 90 min per week 

 €                        97,50  €                      382,50 

Senioren (2 pers / 45 min) 

 

1x 45 min per week  €                        80,63  €                      315,00 

Senioren (4 pers / 60 min) 1x 60 min per week  €                        53,75  €                      207,50 

* Wanneer je kiest voor een factuur wordt er eenmalig €7,50 extra aan administratiekosten in rekening 
gebracht.  
 

Korte toelichting op bovenstaande pakketten: 

 

JEUGDTRAINING 

De jeugdtrainingen hebben als uitgangspunt in groepen van 4 personen te trainen. Bij het maken van de 

indelingen gelden onderstaande (SPEL)REGELS. 

 

REGIOTRAINING 

Wil je vaker trainen, of op niveau meetrainen? Dat kan! Kies dan voor Regiotraining. We zullen altijd eerst 

kijken naar de mogelijkheden op je eigen vereniging. Wanneer je graag buiten de vereniging wil kijken omdat je 

graag door wil groeien, geef dit dan bij ons aan. Wanneer je ingedeeld wordt in een groep van 4 zal de training 

60 min duren. De kans is ook aanwezig bij Regiotraining dat je ingedeeld wordt in een groep van 6 tot 8 

personen, in dat geval zal de training 90 min duren.  

 

SENIOREN 

Bij senioren hebben we een keuze gelaten voor 2 of 4 personen. Wanneer je extra uitgedaagd wil worden kies 

je voor 2 personen 45 minuten. De standaard keuze is doorgaans 4 personen gedurende 60 minuten.  

 

 

(SPEL)REGELS BIJ HET MAKEN VAN DE INDELINGEN 
 

Men geeft tegenwoordig steeds meer verhinderingen of stelt steeds meer eisen aan de inschrijving. Wij vinden 

het daarom belangrijk om hier vooraf goede afspraken over te maken zodat we iets meer ruimte geven aan de 

trainers om invulling te geven aan de groepsindeling. 

 

1. Blokverdeling bij verhinderingen 

Het is alleen mogelijk om in “blokken” je verhinderingen aan te geven. We hebben daarbij een blok 

van 16.00-19.00 uur en een blok van 19.00-22.00 uur. Je kan dus niet aangeven dat je alleen van 

20.00-21.00 uur kan trainen. 

 

2. Verhinderingen 

Het is mogelijk om maximaal 2 verhinderingen weer te geven. Echter wanneer een vereniging meer 

dan 4 trainingsdagen heeft (bijvoorbeeld maandag t/m zaterdag) dan zijn 3 verhinderingen 

toegestaan.  

 



3. Senioren trainingstijden 

Doorgaans zullen wij senioren indelen tussen de tijden 18.30-22.30 uur. Doorgaans heeft bijna 

niemand de voorkeur om tijdens het laatste trainingsuur te trainen. Echter is onze visie wel dat we 

hier zoveel mogelijk in zullen rouleren. Wanneer je de ene cyclus van 20.00-21.00 uur hebt getraind 

(het meest favoriete tijdstip om te trainen) dan is de kans groot dat je bij de volgende deelname 

ingedeeld wordt in een ‘vroeg’ of ‘laat’ trainingsuur. 

 

LET OP: wanneer je niet om 18.30 uur kunt aanvangen, geef dit dan duidelijk aan.  

 

4. Geen garantie voor hetzelfde tijdstip 

Wanneer je de volgende trainingscyclus weer door wil gaan zullen we altijd zoveel mogelijk de 

samenstelling van de groep handhaven. Echter is er wel een kans aanwezig dat je naar een ‘vroeg’ of 

‘laat’ trainingsuur wordt verplaatst.  

 

5. Trainingsindeling 

Wij hanteren een trainingsbeleid dat we duidelijk vooraf inzichtelijk maken waar iedereen voor 

betaald. Belangrijk daarin is dat je krijgt waarvoor je betaald. Iedereen betaald in verhouding net 

zoveel als de ander. Hoe dan? 

 

Bijvoorbeeld: je schrijft in voor een groep van 4 personen / 60 min en de kosten zijn €100,- pp. Nij het 

maken van de indeling lopen we tegen het volgende aan: 

 We hebben maar 3 personen  dan passen wij de trainingstijd aan naar 45 min 

 We hebben 5 personen  dan passen wij de trainingstijd aan naar 75 min 

 We hebben 5 personen maar geen mogelijkheid om het om te zetten naar 75 min  dan 

rekenen wij de kosten voor een uur om naar 5 personen i.p.v. 4 personen.  

 

Wanneer we een groep een advies willen geven om langer te trainen, dus bijvoorbeeld een groep van 

3 personen willen we toch 60 min laten trainen, dan betreft het dus een kostenverhoging, dan zullen 

wij daar altijd een akkoord voor vragen! LET OP, alleen bij een kostenverhoging zullen wij om een 

akkoord vragen.   

 

 
DATAOVERZICHT 2019-2020 
 

Wij verzorgen onze lessen buiten de wettelijke en landelijke schoolvakanties. Wij kunnen helaas geen rekening 

houden met vrije schooldagen, of afwijkende schoolvakanties. De schoolvakanties en vrije dagen zijn hier terug 

te vinden: 

 https://www.schoolvakanties-nederland.nl/schoolvakanties-2019.html  

 https://www.schoolvakanties-nederland.nl/schoolvakanties-2020.html  

 https://www.wettelijke-feestdagen.nl/wettelijke-feestdagen-nederland-2019.aspx  

 https://www.wettelijke-feestdagen.nl/wettelijke-feestdagen-nederland-2020.aspx  

 
 
 

 

 

 
 
 
 

https://www.schoolvakanties-nederland.nl/schoolvakanties-2019.html
https://www.schoolvakanties-nederland.nl/schoolvakanties-2020.html
https://www.wettelijke-feestdagen.nl/wettelijke-feestdagen-nederland-2019.aspx
https://www.wettelijke-feestdagen.nl/wettelijke-feestdagen-nederland-2020.aspx


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ATC & LTC Dreumel

2019

Week Les Datum Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag 

36 1 2-9-2019 8-9-2019

37 2 9-9-2019 15-9-2019

38 3 16-9-2019 22-9-2019

39 4 23-9-2019 29-9-2019

40 5 30-9-2019 6-10-2019

41 6 7-10-2019 13-10-2019

42 14-10-2019 20-10-2019

43 7 21-10-2019 27-10-2019

44 8 28-10-2019 3-11-2019

45 9 4-11-2019 10-11-2019

46 10 11-11-2019 17-11-2019

47 11 18-11-2019 24-11-2019

48 12 25-11-2019 1-12-2019

49 13 2-12-2019 8-12-2019

50 14 9-12-2019 15-12-2019

51 15 16-12-2019 22-12-2019

52 23-12-2019 29-12-2019

ATC & LTC Dreumel

2020

Week Les Datum Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag 

Jeugd & selectie

1 30-12-2019 5-1-2020

2 16 6-1-2020 12-1-2020

3 17 13-1-2020 19-1-2020

4 INH 20-1-2020 26-1-2020

5 INH 27-1-2020 2-2-2020

6 INH 3-2-2020 9-2-2020

7 1 10-2-2020 16-2-2020

8 2 17-2-2020 23-2-2020

9 24-2-2020 1-3-2020

10 3 2-3-2020 8-3-2020

11 4 9-3-2020 15-3-2020

12 5 16-3-2020 22-3-2020

13 6 23-3-2020 29-3-2020

14 7 30-3-2020 5-4-2020

15 8 6-4-2020 12-4-2020 Goede Vrijdag

16 9 13-4-2020 19-4-2020 Pasen

17 10 20-4-2020 26-4-2020

18 27-4-2020 3-5-2020

19 11 4-5-2020 10-5-2020

20 12 11-5-2020 17-5-2020

21 13 18-5-2020 24-5-2020 Hemelvaart

22 14 25-5-2020 31-5-2020

23 15 1-6-2020 7-6-2020 Pinksteren

24 16 8-6-2020 14-6-2020

25 17 15-6-2020 21-6-2020

26 INH 22-6-2020 28-6-2020

27 INH 29-6-2020 5-7-2020

28 INH 6-7-2020 12-7-2020

29 13-7-2020 19-7-2020

30 20-7-2020 26-7-2020

31 27-7-2020 2-8-2020

32 3-8-2020 9-8-2020

33 10-8-2020 16-8-2020

34 17-8-2020 23-8-2020

35 INH 24-8-2020 30-8-2020

36 INH 31-8-2020 6-9-2020

Zomervakantie

Herfstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Voorjaarsvakantie (Carnaval)

Meivakantie



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wanneer men inschrijft voor de tennislessen ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden & Lesreglement die 
door de Jager Tennis is opgesteld. Met regelmaat worden er vragen gesteld waarbij het antwoord hierin 
beschreven staat.  
 
Kijk op de website van de vereniging om de Algemene Voorwaarden te downloaden c.q. in te zien.  
 
Hierbij een opsomming van antwoorden op de meest gestelde vragen: 
 

1. Ik kan een keer niet trainen, kan ik deze inhalen? 
Wij kunnen hier geen garantie geven. Als een deelnemer zelf de keuze maakt om niet deel te nemen 
heeft de les wel plaatsgevonden. Het is dan ook aan de deelnemer om een keus te maken waar hij of 
zij prioriteit aan geeft.  
 
Echter willen wij altijd meedenken. Wanneer er een gelijkwaardige groep is en iemand zich op tijd 
afmeld, zullen wij proberen om iemand te laten deelnemen die een keer een les gemist heeft. Wij zijn 
hier ook afhankelijk van het tijdstip van afmelden. Wanneer wij op de baan staan zijn wij meestal niet 
in de gelegenheid om dan tijdens de les andere deelnemers te benaderen. M.a.w. het is als deelnemer 
dus ook altijd belangrijk om je op tijd af te melden bij de trainer!  
 

2. De sneeuw blijft nu al 3 weken liggen, wanneer worden deze lessen ingehaald? 

Je neemt deel aan een outdoor sport, dat betekent dat daar ook risico’s aan verbonden zijn voor de 
deelnemer. Wij hebben als maatregel getroffen dat wij minimaal 2 lessen die zijn komen te vervallen 
door onwerkbaar weer zullen inhalen. Hiervoor plannen wij inhaalweken in. Wanneer er meer dan 2 
lessen komen te vervallen door onwerkbaar weer zullen deze niet ingehaald worden.  
 
In principe werken wij op dezelfde manier als een ander bedrijf c.q. de vereniging. Men betaalt 
contributie om onder andere vrij te mogen spelen op een vereniging. Wanneer de banen 4 weken niet 
bespeelbaar zijn door het weer vindt er ook geen restitutie plaats van de contributie.  
 

3. Ik ben net 2 weken bezig en ben langdurig geblesseerd, wat nu? 

Ons beleid is zo ingericht dat iedereen naar rato evenveel betaald. Alles moet zo transparant mogelijk 
blijven. Simpele uitleg, ons uurtarief wordt verdeeld over de deelnemers. Dus wanneer je inschrijft 
voor 60 min training met 4 personen dan betaalt iedereen als het ware een kwartier van de les. Ben je 
met 3 personen, krijg je 45 min training, hebben we 5 personen maken we er ook 75 min van.  
 
Wanneer je geblesseerd raakt zijn de trainers ingedeeld op basis van het aantal deelnemers. Ook de 
kosten voor het gebruik van materialen en dergelijke zijn hierin verwerkt. Wanneer iemand om welke 
reden dan ook wil of moet stoppen kunnen wij hier helaas niet in meewerken. Er zal dan ook geen 
restitutie plaatsvinden.  
 
Uiteraard is het wel mogelijk dat je jouw trainingsplek verkoopt aan een ander lid. Dit moet wel in 
overleg met de trainer omdat het wenselijk is dat het niveau wel blijft aansluiten bij de rest van de 
groep.  
 

 
 

ALGEMENE VOORWAARDEN & LESREGLEMENT 
+ 

MEEST GESTELDE VRAGEN (FAQ’s) 



4. Ik ben niet te tevreden over mijn trainer, hij kijkt de hele tijd op zijn telefoon en is vaak 
afwezig. 
Wij hopen dat wij niet of nauwelijks deze berichten moeten ontvangen, maar wanneer dit wel het 
geval is dien je dit te melden bij Remi de Jager of Aad Zwaan. Dit kan via onze contactpagina, 
https://www.dejagertennis.nl/contact  
 
Wij gaan hier heel discreet en serieus mee om. Wij hebben als doel dat iedere deelnemer /  cursist 
voldoening moet kunnen halen uit haar les. En dat kan voor iedereen anders zijn. De één wil graag 
heel hard trainen, de ander wil graag tactisch leren, de ander wil zijn of haar backhand verbeteren etc. 
Wanneer er toch ontevreden gevoelens zijn hopen wij in ieder geval dat dit met ons gedeeld wordt. Zo 
lang er niks gezegd wordt kunnen wij hier niks aan doen. Terwijl wij juist hebben geïnvesteerd in onze 
trainersmanager Aad Zwaan.  

 
Uiteraard mogen ook hele positieve reacties met ons gedeeld worden!! Wij zijn namelijk van mening 
dat dit veel meer succes oplevert namelijk. Door positieve reacties krijg je de bevestiging dat het goed 
gaat en krijg je alleen maar meer energie om NOG harder je best te gaan doen.  
 
Positief = DELEN!!! 
Doe dit bij je eigen trainer, mag per mail naar info@dejagertennis.nl of via één van onze social media 
kanalen Facebook of Instagram.  
 

5. Ik ben nog geen lid maar zou wel graag willen weten of tennis iets voor mij is. 
Leuk dat je geïnteresseerd bent om te gaan tennissen. Bij ons ben je aan het juiste adres. Je kan altijd 
bij ons een gratis proefles aanvragen. Neem dan contact op met de (hoofd)trainer om een afspraak te 
maken.  
 
Na jouw kennismaking les horen wij natuurlijk graag hoe jij je les hebt ervaren. We zullen dan samen 
kijken naar de mogelijkheden. Het is overigens wel een must dat je lid wordt van de desbetreffende 
vereniging.  
 

6. Kan ik ook minder dan 17 lessen volgen, ik vind een half jaar eigenlijk te lang. 
Wij werken met piek en daluren. Onder de piekuren vallen maandag t/m vrijdag van 16.00-22.00 uur. 
Wil je voor of na die tijd trainen, dan kunnen en willen wij maatwerk leveren. Het is dan bijvoorbeeld 
mogelijk om met een groep of prive bijvoorbeeld 10 lessen af te spreken.  
 

7. Kan ik ook prive trainingen volgen? 

Ook dat is mogelijk bij ons. Je kunt daarvoor direct contact opnemen met de trainer. De 
groepstrainingen binnen de piekuren zullen wel altijd voorrang krijgen op de prive trainingen. Maar 
verder zijn wij flexibel met de invulling en leveren wij ook hier maatwerk.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dejagertennis.nl/contact
mailto:info@dejagertennis.nl


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heb je vragen, opmerkingen, tips of tops, laat het ons weten. Hieronder een overzicht bij wie je 
terecht kunt voor jouw vraag en waarschijnlijk het snelste antwoord zal krijgen.  
 
 

TRAINER(S) 
Neem contact op met de trainer(s) met vragen over 

 Training inhoudelijk 

 Indeling trainingsgroepen 

 Aan of afmelden voor trainingen 

 Aanvraag voor een gratis proefles 
 

Thom Zwaan 

06-20864825 

thom@dejagertennis.nl 

 

 

VERENIGING  
Neem contact op met de vereniging voor 

 Lidmaatschap 

 Activiteiten op de vereniging 

 Alles m.b.t. de competitie 
 

LTC DREUMEL  

bestuur@ltcdreumel.club 

 

Sander Kuijpers   Sandra Heesakker 

06-14908492  06-23678473 

 

ATC 

info@tvatc.nl  

 

Harm van Zwam  Sjors Vink 

06-44595325  06-17960500 

 

 

DE JAGER TENNIS 
Neem contact op met De Jager Tennis voor vragen / opmerkingen over: 

 Financiele informatie m.b.t. de lessen 

 Functioneren van de trainer(s) 

 Beleidsmatige vragen 

 Side events via De Jager Sportevents  
 

CONTACTGEGEVENS  
& VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA!! 

Nieuws, leuke acties, promotie activiteiten / toernooien etc. 
 

mailto:pascal@dejagertennis.nl
mailto:bestuur@ltcdreumel.club
mailto:info@tvatc.nl


Remi de Jager 
06-41518076 
remi@dejagertennis.nl 
 
Verder is onze tennisschool De Jager Tennis steeds meer actief op social media. Zij posten daar diverse 
berichten:  

 Algemene nieuwsberichten 

 Informatie en herinneringen m.b.t.  
o inschrijven voor trainingen 
o inschrijven voor toernooien 
o delen van clubactiviteiten 

 Leuke deel & win acties 
 
Blijf zowel onze vereniging als De Jager Tennis volgen op Facebook en Instagram, dan achten wij de kans vrij 
klein dat jij iets over het hoofd ziet! 
 
Klik HIER om naar de instagrampagina van De Jager Tennis te gaan 
Klik HIER om naar de facebookpagina van De Jager Tennis te gaan 
 
Klik HIER om naar de facebookpagina van LTC Dreumel te gaan 
Klik HIER om naar de facebookpagina van ATC te gaan 
 
 
 
 
 

https://www.instagram.com/dejagertennis/
https://www.facebook.com/De-Jager-Tennis-1961356197492349/
https://www.facebook.com/ltc.dreumel
https://www.facebook.com/atcalphen/

