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Welkom op SOC!
 
Een gezellige, familiale 
sportclub in Maria-Ter-Heide.
Petanque, tennis, padel, ... jong
of oud, iedereen amuseert zich
op en naast het veld bij ons!

Wil je graag eens proeven van de
mooiste sport ter wereld maar weet
je niet hoe je hier best aan begint?
Dan is Start-to-tennis iets voor jou!

Een leuke en toegankelijke manier
om je eerste stappen binnen het
tennis te zetten.

Elke deelnemer krijgt 2u les. Ben je
met 4? Dan krijg je dus 4x 2u les!
Je leert ook meteen verschillende
spelers van jouw niveau kennen.

Start to tennis wordt aangeboden
aan € 110/p.p. Wil je daarna de
ganse zomer blijven spelen? Dat
kan voor een kleine opleg van € 60.

DEZE FOLDER WERD 
GEREALISEERD DANKZIJ

CONTACT

UW LOGO HIER?
CONTACTEER ONS!

2023
START 2 TENNIS

socjeugd@live.be

0496 71 69 91



Wil je de padeluitdaging aangaan en eens komen
uitproberen of het iets voor jou is?
Huur een veldje aan democratische prijzen:
€ 4/uur, p.p. in dal (weekdagen 9-18u + weekend)
€ 5/uur, p.p. in piek (weekdagen na 18u)

Leer stap voor stap tennissen. Ieder kind
speelt in een groepje binnen zijn/haar leeftijd
en niveau. Elk niveau herken je aan een
bepaalde kleur. Plezier verzekerd!
Van 4 tot 17 jaar, iedereen is welkom!
Jullie brengen zoon- of dochterlief, wij zorgen
voor een programma boordevol fun!

€ 10 korting

vanaf 2de kind

TENNISKAMPEN

LIDGELD

Onze 10 lentelessen gaan door in groepjes van
vier vanaf 19 april. Groepsindeling per leeftijd.

LESSEN

4-5 jaar
Vanaf 6 jaar

Losse verhuur

Ben je al gebeten door de padelmicrobe? 
Wij bieden verschillende abonnementsformules aan,
al dan niet in combinatie met tennis.
Alle info op tennisvlaanderen.be.

Word lid

Lessen op maat
Onze lessen worden aangeboden door Ben Wijns,
een ervaren P1000-speler. Hij leert je op
eenvoudige wijze de kneepjes van padel.

KOM JIJ SPELEN OP
ONZE KIDSTENNISCLUB?

AANBOD
OP SOC

P A D E L K a l e n d e r

VOORJAAR
& ZOMER

Save
the date(s)
Maandag t.e.m. zondag 20-26 maart
 
Zondag 26 maart
 
Zondag 9 april
 
Maandag t.e.m. vrijdag 10-14 april
 
Zaterdag 15 april 
 
Maandag 1 mei
 
Vrijdag 2 juni
 
Vrijdag t.e.m. zondag 14-23 juli
 
Vrijdag t.e.m. zondag 28 juli-6 augustus

Padeltornooi P50-100-200
 
Openingsreceptie
 
Paasbrunch & paaseitjes schilderen
 
Paaskamp
 
Gratis initiatie tennis/padel & nieuwe ledendag
 
Jeugddag
 
Nacht der dubbels
 
Enkeltornooi
 
Jeugd- en dubbeltornooi

padel@soctennis.be

0495 77 85 71

Tijdens het seizoen bieden we nog een waaier
van activiteiten aan zoals vb. Kidstoer (25/06),
        jeugdtornooi (29/07-5/08), onze fameuze  
                   jeugdfuif (25/08) en zoveel meer... 

€ 90
€ 110

(EXCL. LIDGELD)

Kids t.e.m. 8 jaar
Van 9 t.e.m. 11 jaar
Van 12 t.e.m. 17 jaar

€ 35
€ 50
€ 80

09:00-09:30
09:30-12:00
12:00-13:30
13:30-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00

Vooropvang
Tennisles
Lunch (warm)
Tennisles
Sport en spel
Naopvang

Tenniskamp

€ 190
(niet-leden € 225)

---

€ 10 korting

vanaf 2de kind

PAASKAMP          10 t.e.m. 14 APRIL
ZOMERKAMP 1     3 t.e.m. 7 JULI
ZOMERKAMP 2    21 t.e.m. 25 AUGUSTUS


