
  

 

 

 

Hoi, ik ben Kastaar! 

Ook dit tennisseizoen kan je bij Tennis Oude-God Sport ‘Kidstennis’ 

komen volgen. 
 

Van zodra je 3 jaar bent, start je in de ‘witte’ lesjes en leren we je 

spelenderwijs balvaardigheden. Wanneer je niveau en leeftijd 

stijgen, stap je over naar de volgende kleur (blauw-rood-oranje-

groen-geel) en krijg je steeds lessen aangeboden op jouw 

spelniveau. Je kan hieraan deelnemen tot je 14 jaar bent. 
 

De ‘Kidstennis’-lessen gaan wekelijks door op zaterdag tussen 9u en 14u.  Het lessenpakket omvat 8 lessen 

van 1 uur in aangepaste groepjes. De lessen worden gegeven door Natan (initiator – 80ptn), Stijn (Initiator 

– 65ptn), Frédéric (aspirant – 45ptn), Jeroen (aspirant – 65ptn) & Joran (aspirant – 35ptn): een team 

enthousiaste, gediplomeerde trainers dat over ruime ervaring met Kidstennis beschikt. 
 

Om deel te nemen aan de lessen moet je lid zijn van onze club. Je bent dan verzekerd via Tennis Vlaanderen 

en kan zo vaak komen tennissen als je wil. Daarnaast organiseert T.O.G.S. elk jaar een geweldig 

kindertornooi, kan je je mama of papa meebrengen op de Ouder/Kids-dag en ontvang je ook onze 

gloednieuwe Toggertjeskrant.  Dit alles is inbegrepen in je democratisch lidgeld. 

 

Lidgelden 2023:  

Jongeren geboren in 2005 t.e.m. 2014: € 50,00 

 Reeds Tennis Vlaanderen-lid bij een andere club of S2T-lid eigen club: € 40,00 

Kinderen geboren in 2015 t.e.m. 2018: € 40,00 

Instappers geboren in 2019 en 2020: € 20,00 
 

 

Tarieven ‘Kidstennis’ lessen 2023:   

• Wit en Blauw (t.e.m. 6 jaar) € 70,- 

• Rood, Oranje, Groen en Geel (vanaf 7 jaar t.e.m. 16 jaar) € 80,- 

 

Je inschrijving is definitief na overschrijving op ons rekeningnummer BE18 0018 2856 3265 met vermelding 

‘Kidstennis + naam kind + kleur’.          
 

Bijgevoegd vinden jullie een schema met de uren voor de verschillende kleuren.  Weet je de kleur van je 

oogappel niet meer, geef een seintje en we bezorgen je dit op basis van leeftijd of vorige lessenreeks.  

Gelieve per kind je voorkeur van lesuur door te geven op basis van dit schema.  We houden zo goed als 

mogelijk rekening met de wensen, maar hanteren wel ‘first in, first serve’.  Afsluit inschrijvingen: 16 april. 
 

Meer info omtrent lid worden of Kidstennis kan je bekomen op www.togs.be of rechtstreeks bij de helper 

van Kastaar en kidstennisverantwoordelijke: Evert Jonckheere via jonckie@hotmail.com 

 

Hopelijk tot binnenkort! 

 

VZW Tennis Oude-God Sport 

Kattenbroek 15, 2650 Edegem 

0444.390.058 

RPR Antwerpen, afd. Antwerpen 

tennisoudegodsport@gmail.com / www.togs.be 


