
BEWEEG & TENNIS 
JE GEZOND !  

Onze 
sponsors

De mooiste sport ter wereld is er voor 
iedereen. Ja, ook voor jou! 

Soc Tennis organiseert 
een waaier aan activiteiten 
voor zowel jeugd als volwassenen. 

Ontdek jouw verborgen tennistalenten! 

             Bekijk snel ons aanbod !   >  

Meer weten ? 
Contacteer ons !  We helpen je graag

Bredabaan 1157
2930 Brasschaat
www.soctennis.be
socjeugd@live.be
Tom Geens :  0496 71 69 91



Start To Tennis 
ook iets voor jou? 
Groen achter de oren of al enkele kilometertjes op de teller? 
Dat maakt voor ons helemaal niets uit! De mooiste sport ter 
wereld is er voor iedereen. Ja, ook voor jou!

Waarom ? 
Start To Tennis is immers 

• toegankelijk
• laagdrempelig 
• en niet duur
Bovendien is tennis een familiesport, een sociale sport en

een sport voor het leven.

Zin om eens een balletje te slaan? 

Schrijf je dan nu in voor Start to Tennis, een voordelige 
en toegankelijke lessenreeks voor volwassenen. Wij zetten 
iedereen op goede weg en brengen je in contact met andere 
speelpartners. Onze formule ? 3u les per deelnemer. Start je 
met 4 betekent dit 4 x 3u les! Na deze reeks heb je de basis 
helemaal onder de knie! 

Ontdek je verborgen tennistalenten met Start to Tennis en 
dit slechts voor de prijs van € 100. Wil je na deze leuke 
kennismaking lid worden ? Dat kan ! Je hoeft slechts 60€ 
extra op te leggen.

Gratis initiatieles  

Jeugd/Volwassenen

Mini en maxi Tornooi

Jeugddag

Winterlessen Tennis  

Jeugd/Volwassenen

Paas- en omnisportkamp

Kidstoer

Zomerkamp en tornooistage 1

Ethias tour enkeltornooi

Zomerkamp en tornooistage 2

Onze 
activiteitenkalender
2021/ 2022 Kom jij spelen op 

onze kidsTennisclub?
KidsTennis is het speelse opleidingsconcept voor kinderen 
vanaf 3 jaar. We laten je de wondere wereld van Kastaar 
ontdekken. Stap voor stap leer je tennissen. Ieder kind speelt 
in een groepje binnen zijn/haar leeftijd en niveau. Elk niveau 
herken je aan een bepaalde kleur.  Plezier verzekerd!

Wij ontvangen iedereen van 3 tot 12 jaar met open armen. 
Jullie brengen zoon- of dochterlief, wij zorgen voor een 
programma boordevol fun!

Ons Programma ?

• Onze winterlessen : 10 tennislessen in groepjes van +/- 4 
leerlingen van dezelfde leeftijd. 
Wens je meer informatie? Contacteer Tom Geens op 0496 71 69 61

 Twijfel je nog en wil je eerst even kennismaken met Tennis? 
Kom naar onze gratis initiatieles op 12/09/2021 

• Kinderen om 14.00u 

• Volwassen om 15.00u 
(enkel sportieve kledij is nodig)

• Onze Tenniskampen tijdens de Paasvakantie en 
Zomervakantie : 
Dagindeling:

• Begin opvang 09.00 - 09.30u

• Tennisles 09.30 - 12.00u

• Lunch (warme maaltijd) 12.00 - 13.30u

• Tennisles 13.30 - 15.00u

• Sport en spel 15.00 - 16.00u

• Na opvang 16.00 - 17.00u

12/09/2021

€160  

(niet-leden €190)€100 
(voor niet-leden) 
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