
GSTSA TENNIS SCHOOL 

KIDSTENNIS   °2017-°2009 
De KidsTennis opleiding bestaat uit 5 leeftijds-/vaardigheidsniveau’s :  

 
                          WIT-BEWEGINGSSCHOOL (3 à 4 jaar) 

BLAUW (3 à 5 jaar)                           ROOD (5 à 7 jaar) 

ORANJE (6 à 9 jaar)                        GROEN (10 à 11 jaar). 

 
In elke kleur is er een niveau START en GO (licht- en matig-gevorderden). 
Per kleur worden de terreintjes groter, de racketjes (gratis gebruik in START) 
langer en de tennisballen zwaarder. De kinderen leren met een uitgekiend 

programma stap voor stap op een correcte en leuke manier tennissen.  
 

Mogelijke lesmomenten WIT+BLAUW (1 lesuur/week, 20 lesweken) 

  ROOD (1 of [2 lesuren/week mits >=5 KIDSTOER deelnames], 20 lesweken) 

WOENSDAG VRIJDAG ZATERDAG 

14.00-15.00 16.30-17.30 09.00-10.00 

15.00-16.00 17.00-18.00 10.00-11.00 

  

Mogelijke lesmomenten ORANJE+GROEN (1 of [2 lesuren/week mits 

>=4 ETHIAS TOUR deelnames en TC GS INTERCLUB 2020], 20 lesweken) 

MA  DI  DO  VR WOENSDAG ZATERDAG 
MA DI DO : 17.00-18.00 14.00-15.00 09.00-10.00 
MA DI DO : 17.30-18.30 15.00-16.00 10.00-11.00 

VR : 16.30-17.30 16.00-17.00 11.00-12.00 
VR : 17.30-18.30 17.00-18.00 12.00-13.00 

  13.00-14.00 

 

 
 

TIENERS  & STUDENTEN 
°2008-°1995 

 

Tieners en studenten (kleur=GEEL) kunnen in onze tennisschool op elk 
niveau terecht : het tennisspel correct aanleren, verbeteren en doorgroeien tot 

recreatieve competitiespelers. 2 lesuren per week zijn mogelijk mits tornooi- en 
interclubdeelname 2020. Groepsgevoel en sportief amusement met een 
kwaliteitsvolle omkadering staan centraal. 
 
Mogelijke lesmomenten TIENER+STUDENT (1 of 2 lesuren/week,  20 weken) 

MA  DI  DO  VR WOENSDAG ZATERDAG ZONDAG 
MA DI DO VR 17.30-18.30 15.00-16.00 11.00-12.00 09.00-10.00 

MA DO VR 18.30-19.30 16.00-17.00 12.00-13.00 10.00-11.00 

 17.00-18.00 13.00-14.00 11.00-12.00 

 18.30-19.30  12.00-13.00 

 

 

VOLWASSENEN  
Zowel (re-)starters [START TO TENNIS] als gevorderden [GO] en 
wedstrijdspelers [GO+] kunnen lessen volgen. Nieuwe lesvolgers kunnen zich 
integreren in het clubleven. 
 
Mogelijke lesmomenten VOLWASSENEN (1 lesuur/week, 20 lesweken) 

MA + DI  + DO ZONDAG 

MA 18.30-19.30 of 21.30-22.30 09.00-10.00 

DI 18.30 of 21.30-22.30 10.00-11.00 

DO 18.30-19.30 of 21.30-22.30 11.00-12.00 

 12.00-13.00 

 

 

PRIVELESSEN 
Lessen op afspraak op vrije uren in de tennishal (ook overdag mogelijk vanaf 
11 uur) ; planning en maandelijkse lesafrekening worden gedaan door 
GSTSA ;  voor optimaal resultaat in duolessen (met 2 personen) wordt een 
vergelijkbaar tennisniveau verwacht 

 

EXTRA’S VOOR ONZE KIDS EN TIENERS 
VRIJ BEGELEID TENNIS tijdens enkele weekends : gratis en onder 
begeleiding van trainers tennissen met de andere lesvolgers; TC GS 
KIDSTOER deelname tijdens het winterseizoen : gratis voor winterlesvolgers 

GRATIS START LES 
Tennisniveau bepaling voor alle nieuwe lesvolgers 

WOENSDAG 28/08 VRIJDAG 30/08 

17.30-18.00 : KIDS 17.30-18.00 : KIDS 

18.00-18.30 : TIENERS 18.00-18.30 : TIENERS 

18.30-19.00 : VOLWASSENEN 18.30-19.00 : VOLWASSENEN 

Tennisraket ter plaatse gratis beschikbaar 
Ook indien je nog nooit getennist hebt, is deze les zeer nuttig 

Tijdig inschrijven is nodig : www.gstsa.be 

ALGEMENE INFO 

 
 

 
 

GSTSA TENNIS ACADEMY 
Intensieve competitie jeugdopleiding (vanaf oranje) 

CLUB   PRO   TOP 
Uitgebreide info : 

afzonderlijke folder op aanvraag verkrijgbaar 
 

 

GROEPSLESSEN richtlijn leeftijdsgroep 

en tennisniveau (1)

richtlijn 

lesvolgers 

per terrein 

of groep

lesniveau     

(2)

lesgeld : 20 

lesweken, 1 

lesuur per 

week (3)

korting voor 

een tweede 

lesuur per 

week

BEWEGINGSSCHOOL WIT (3 à 4 jaar) 6
START / 

BEW.SCHOOL
€ 195,00 NVT

BLAUW (3 à 5 jaar) 6
START / 

BEW.SCHOOL
€ 195,00 NVT

ROOD (5 à 7 jaar) 4 START & GO € 275,00 2e les €-10

ORANJE (6 à 9 jaar) 4 START & GO € 320,00 2e les €-10

GROEN (10 à 11 jaar) 4 START & GO € 320,00 2e les €-10

GROEPSLESSEN richtlijn leeftijdsgroep 

en tennisniveau (1)

richtlijn 

lesvolgers 

per terrein 

of groep

lesniveau     

(2)

lesgeld : 20 

lesweken, 1 

lesuur per 

week (3)

korting voor 

een tweede 

lesuur per 

week

°2008 t/m student GEEL:U12 >> student 4 START & GO € 320,00 2e les €-10

GROEPSLESSEN richtlijn leeftijdsgroep 

en tennisniveau (1)

richtlijn 

lesvolgers 

per terrein 

of groep

lesniveau     

(2)

lesgeld : 20 

lesweken, 1 

lesuur per 

week (3)

korting voor 

een tweede 

lesuur per 

week

4 START & GO € 340,00 NVT

(1) richtleeftijd ifv de vorderingen/aanleg kan de tennisschool licht afwijken van de richtleeftijd

(2) lesniveau START (TO TENNIS) initiatie van basistechnieken (+ coördinatie in jeugdlessen)

beginners / start to tennis geen of zeer beperkte tenniservaring

GO verbetering  basistechnieken en wedstrijdstrategie ifv kleur

(licht)gevorderden geschikt voor tennissers met leservaring

(3) lesgeld lesperiode : alle lesniveau's => 20 lesweken (zie leskalender op de website)

spelers per groep : richtgevend : WIT & BLAUW : 6-tal/groep ; vanaf ROOD : 4-tal/groep

te betalen voor aanvang van de reeks via de GSTSA-lesafrekening (bezorgd via mail)

het lesgeld omvat : de tennisles, het gebruik van terrein en lesmaterialen

er wordt geen voorschot gevraagd ; eens de lesafrekening met de lesplanning

verzonden is, is het lesgeld volledig verschuldigd

teweinig kandidaten (de helft of minder dan richtgevend) en je wenst toch les te volgen ?

GSTSA doet een voorstel met proportionele aanpassing van het lesgeld (min 2 spelers)

(4) lesuren per week jeugd : kan twee lesuren per week aanvragen vanaf ROOD (2e lesuur met korting)

de tennischool beantwoordt aan de vraag in functie van het aanbod

TVL verzekering 2019 is verplicht en NIET begrepen in het lesgeld (°2011 of later: €7,07; °2010-°2001 : €10,75; °2000+ : €16,38)

WINTERLESSEN & TRAININGEN 2019-2020

INSCHRIJVEN ONLINE TOT 09/09/2019

www.gstsa.be

http://www.gstsa.be/


GRAND SLAM TIENEN TENNIS SCHOOL ACADEMY 
ALGEMENE LESVOORWAARDEN (uittreksel H.R.) 

GRAND SLAM TIENEN TENNISSCHOOL vzw (GSTSA) werkt integraal 
samen met TC GRAND SLAM TIENEN en SPORTCENTRUM GS en 
regelt autonoom en exclusief  op SPORTCENTRUM GS alle groeps- 
én private tennislessen, tenniskampen, screeningen,… en bepaalt 
zelf alle groepsamenstellingen en de toegewezen trainers.  
Uitsluitend door GSTSA georganiseerde lessen,… zijn toegelaten op 
het centrum.  Er zijn geen groepslessen op feestdagen, tijdens 
schoolvakanties en cluborganisaties (tornooien, interclubs,…) 
behoudens andere voorafgaandelijke mededelingen. Huidige 
lesvolgers-leden genieten voorrang bij inschrijving. De GSTSA-
organisaties zijn ook toegankelijk voor niet-leden.   Alle 
groepslessen, kampen,… worden betaald  op de bankrekening van 
GSTSA voor aanvang van de reeks. De inschrijving van nieuwe 
les/kampvolgers wordt geregistreerd na ontvangst van een 
meegedeeld te betalen voorschot, dat niet terugvorderbaar is bij 
annulatie door de kandidaat. Na bekendmaking van het 
les/kampschema kan niet meer geannuleerd worden en is het 
volledige lesgeld, verzekering,… definitief verschuldigd.  Vanaf 2 
lesvolgende gezinsleden  of voor bedragen van meer dan €750 per 
gezin is gespreide betaling van het les/kampgeld voor dezelfde 
organisatie mogelijk op aanvraag.  Bij niet-betaling binnen de 
vooropgestelde termijn kan toegang tot de lessen, kampen,… 
geweigerd worden. Afwezigheden van leerlingen worden niet 
terugbetaald noch ingehaald.  
Voor private lessen gebeurt de verplichte terreinreservatie op 
naam van en door GSTSA. Het lesgeld en de terreinhuur worden 
betaald aan GSTSA na ontvangst van de lesfactuur. Betalingen 
gebeuren nooit aan de trainers! 
Elke deelnemer dient te beschikken over een geldige Tennis 
Vlaanderen-aansluiting  tot 31/03/2020 (GSTSA zorgt voor deze 
aansluiting) : geboren in °2011 of later : € 7,07  ;  geboren tussen 
°2001 en °2010 : € 10,75 ;  geboren in °2000 of vroeger : € 16,38    ; 
de les/kampvolgers hebben een eigen tennisraket ; er zijn gratis 
tennisrackets in bruikleen.  Tennisschoenen en sportieve kledij zijn 
een must.  GSTSA en zijn trainers zijn niet verantwoordelijk voor 
gebeurlijke ongevallen/kwetsuren, verlies of beschadiging van 
materiaal, overmacht. GSTSA kan in samenspraak met TC Grand 
Slam Tienen en  Sportcentrum Grand Slam alle maatregelen nemen 
voor het vlot verloop van  al haar organisaties. Het huishoudelijk 
reglement is van toepassing. GSTSA beslist soeverein over alle niet 
aangehaalde gevallen. Volledig H.R. > website www.gstsa.be 

Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen in het clubbestand en worden 
uitsluitend gebruikt voor administratieve doeleinden.  De GDPR wetgeving is van 

toepassing. 

 

inschrijven kan uitsluitend ONLINE :  
www.gstsa.be 

ten laatste op  maandag 09/09/2019 
Elke lesvolger ontvangt via mail de persoonlijke leskalender met de 

lesafrekening ongeveer een week voor de aanvang van de reeks. 

 

    
Contact GSTSA 

 
Voorzitter/bestuurder : Johan Van Den Bosch 

GSM  0498 15 38 73 

Secretaris/bestuurder : Christine de Cocq 

GSM  0497 66 95 92 

Tel 016 63 49 11    
   

E-mail tennisschool : 
gstsa.tennis@gmail.com 

gstsa@outlook.be 
 

Website : www.gstsa.be 

 
 

Locatie 
Tennisstraat 3, 3300 Tienen   tel 016 811 911 

 

Tennis accommodaties 
4 overdekte tennisterreinen op tapijt 

5 outdoor tennisterreinen in gemalen steen waarvan 
3 met kunstverlichting 

1 outdoor 18 meter-terrein 
prachtige cafetaria met ruim terras en tribune 

 

       

                    

   GRAND SLAM TIENEN 

TENNIS SCHOOL & ACADEMY vzw 

TENNIS SCHOOL 

 
 Winter 2019–2020 

 TennisLessen 
 

KIDS TIENERS VOLWASSENEN 
 

  Van 23/09/2019 tot 28/03/2020 

20 lesweken 
gediplomeerde VTS trainers        

               

            www.gstsa.be                                                                                                           
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