
Tennisstages voor 
kinderen en volwassenen

 

zomer 2014

squash

omnisport

Blauwe Regen
Koeisteerthofdreef 125

2640 Mortsel

03 455 85 78
info@blauwe-regen.be
www.blauwe-regen.be

Blauwe Regen
tennisschool
tennis - zaalvoetbal - squash

Andere 
jeugdactiviteiten

JEUGDINTERCLUB
woensdagnamiddag april tot juni

VTV KIDS EN TIENERTOER
22 juni 2014

VTV JEUGDTORNOOI
28 juni - 6 juli 2014

JEUGDCLUBKAMPIOENSCHAP
8 - 14 september 2014

UITSTAP BOBBEJAANLAND
27 augustus 2014

Sfeerbeeld stages



tarieven
Formule Rooster Abonnees Niet-abonnees

Dag recreatie* 10:00 - 16:00 135 € 155 €
Dag competitie** 9:00 - 15:00 185 € 195 €

Avond 20:00 - 22:00 145 € 155 €

* nabewaking 8:30 - 10:00 en 16:00 - 17:00 (3€/uur)
** optie middagmaal aan 40€

Periode Formule
7 - 11 april 2014 Dag competitie & avond

14 - 18 april 2014 Dag recreatie & avond
30 juni - 4 juli 2014 Dag recreatie

7 - 11 juli 2014 Dag competitie & avond
14 - 18 juli 2014 Dag competitie & avond

28 juli - 1 augustus 2014 Dag recreatie & avond
25 - 29 augustus 2014 Dag recreatie & avond

inschrijvingen
Neem contact op met josé Craenhals op het 
nummer 0495 32 00 20 en maak een afspraak.

Contante betaling van het stagegeld bij 
inschrijving.

terras

tennis

speeltuin

zomerstages
initiatie & vervolmaking

dagstages voor
 kids starters & beginnende tieners 

(3 - 16 jaar)
Voor de niveau’s

wit - blauw - rood - oranje - groen - geel

Afsluitend met een tornooi 
en barbecue op de laatste dag.

dagstages voor kids gevorderden 
(vanaf 7 jaar)

Een 5-daagse stage met focus op 
bal, techniek en taktiek en het 

bijschaven van je tennisspel 

Ook wordt 
een tennis aangepaste 

conditietraining gegeven.

avondstages voor volwassenen
Spelpeil naar beneden?

Je kan dit vermijden door aan een 
stage deel te nemen. 

Het repetitieve 
effect van 5 dagen na elkaar 

bezig te zijn met dezelfde dingen 
leidt tot verbluffend goede resultaten. 

Het is zelfs zo dat bij recreatieve spelers 
die nog een minder fijn  ontwikkelde techniek 

hebben,  het effect van een stage nog vele malen 
groter is.


