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BORSBEEK TENNIS CLUB 

                            Mei 2019 

 

 

 

 

 

  

De jaarlijkse brunch als seizoensopener was dit jaar een grandioos succes dankzij onze 
nieuwe uitbaters. Zij hebben ervoor gezorgd dat werkelijk iedereen in overvloed zijn 
gading heeft gevonden.  

Van koud tot warm alles heel lekker en ook heel mooi gepresenteerd. Zij hebben hun 
entrée zeker niet gemist en dat doet ons reeds uitkijken naar volgende evenementen. 
Nogmaals is bewezen dat de afwezigen ongelijk hadden. 

De weergoden waren ons die dag ook gunstig gestemd zodat we na al dit lekkers terug 
konden genieten van het goede gevoel van buiten                                                          
te kunnen tennissen. 

                                                                      BRUNCH 

 



14 tennisdagen van Bors-
beek Tennis Club 
Vanaf zaterdag 29 juni 2019 

Finales op zaterdag 13 juli 2019 

    Voor de club met de meeste deelnemers 

     GRATIS  

Reeksen  

Dubbel Dames 15 punten 

Dubbel Dames samen 100 jaar 15 punten 

Dubbel Dames 30 punten 

Dubbel Dames 50 punten 

Dubbel Gemengd 15 punten 

Dubbel Gemengd samen 100 jaar 15 punten 

Dubbel Gemengd 30 punten 

Dubbel Gemengd 50 punten 

Dubbel Heren 15 punten 

Dubbel Heren samen 100 jaar 15 punten 

Dubbel Heren 30 punten 

Dubbel Heren 50 punten 

 

                                                                                                                                                                                                            

  Inlichtingen en inschrijven (vanaf 1.5.2019) 

via website  www.borsbeektennisclub.be of tornooi.borsbeektennisclub.be/ 

http://www.borsbeektennisclub.be


 

Onder leiding van gediplomeerde lesgevers 
bieden wij via onze tennisschool volgend  

programma aan: 

 

Prijzen blauw, rood, oranje en groen zijn          

inclusief aansluiting Tennis Vlaanderen  en            
1 x KIDSTOER 

Multimove 3 tot 5 jaar 

Max. 8 kinderen per trainer 

Gevarieerd bewegingsaanbod met oog op tennis 

50 euro (lidgeld inbegrepen) 

Blauw 5 tot 7 jaar 

4 tot 6 kinderen per trainer 

80 euro + lidgeld 

Rood 7 tot 9 jaar 

Max. 4 kinderen per trainer 

80 euro + lidgeld 

Oranje 9—10 jaar 

Maxi. 4 kinderen per trainer 

90 euro voor 4 spelers (+ lidgeld) 

110 euro voor 3 spelers (+ lidgeld) 

140 euro voor 2 spelers (+ lidgeld) 

Groen 10—12 jaar 

Maxi. 4 kinderen per trainer 

90 euro voor 4 spelers (+ lidgeld) 

110 euro voor 3 spelers (+ lidgeld) 

140 euro voor 2 spelers (+ lidgeld) 

TENNISSCHOOL BTC 

Jeugd (+12 jaar) en volwassenen 

VERVOLMAKING 

Max. 4 spelers per trainer 

90 euro voor 4 spelers (+ lidgeld) 

115 euro voor 3 spelers (+ lidgeld) 

160 euro voor 2 spelers (+ lidgeld) 

PRIVLES: 35 euro per uur + lidgeld 

 

START TO TENNIS 

Een voordelig en compact lessenpakket 
voor volwassenen met aangepast materi-

aal en plezierige spelmomenten.  Geen 
specifieke sportachtergrond vereist. 

Maximum 6 personen per trainer. 

75 euro per persoon 

 

  

GROEPSLESSEN KIDS/JEUGD/
VOLWASSENEN vanaf 27/4 

Duur lessenreeks: 10 weken 

Meer info:  

tennisschool@borsbeektennisclub.be 

 

 

 

 

 

Bij regenweer worden de lessen 
indoor gegeven. 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi3wIKt1P3ZAhWrAsAKHUBAAm0QjRx6BAgAEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.tennisclubboom.be%2Findex.php%3Fid%3D20&psig=AOvVaw2VoSMAkqvMCe5iuKI4_4LH&ust=1521730054135802


Begeleid tennissen 
    Vanaf heden organiseren wij een oefenmoment voor kinderen van BTC onder             

    begeleiding van een verantwoordelijke met de nodige tenniservaring en - kennis 

 

     Wie kan deelnemen?  Alle kinderen vanaf niveau blauw tot groen die in staat zijn         

     zelfstandig een balwisseling aan te gaan 

 

    Wanneer: elke vrijdag, tussen 18 u en 19:30 u   

 

    Om een idee te hebben van het aantal spelertjes vragen wij om  wekelijks in te    

    schrijven op volgend mailadres: tennisschool@borsbeektennisclub.be 

 

AVONDSTAGES VOOR 
VOLWASSENEN  

vanaf 16 jaar  

22/7—23/7—25/7—26/7 

26/8—27/8—29/8—30/8 

 

In de zomer van 2019 organiseert BTC 2 
avondstages van telkens 4 dagen.  Een ideale 

manier om snel te vorderen. 

 

Zomerleden betalen 85 euro, 

Niet– leden betalen 105 euro  

 

Inschrijven via de website,  

telefonisch 0476/58 09 96 

Per mail:                                        

tennisschool@borsbeektennisclub.be 

ZOMERSTAGES 

1 juli tem 5 juli 

26 augustus tem 30 augustus 

 

Tijdens de zomer organiseren we 
2 tennisstages voor kinderen van 

5 jaar tem 15 jaar  

 

Zomerleden betalen 140 euro 

Niet– leden betalen 160 euro 

 

Inschrijven via de website 

Telefonisch 0476/58 09 96 

Per mail:                                                    
tennis-

school@borsbeektennisclub.be 
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OVERZICHT GROEPSCOMPETITIES 
 

 

CLUBAVOND 
 

De woensdagavond blijft onze clubavond.  

Iedereen ( dames en heren) kan meedoen. 

We starten om 19.00 uur.  

De ploegen worden samengesteld door kaarttrekking. 

 
 



OPROEP 
 

We hebben een vraag gekregen om mee te 
doen met Avia-Esso-Antwerp-
Cantincrode.  

 

Per club wordt een dag georganiseerd 
waar de leden van de andere clubs uitge-
nodigd worden.  

 

Bij voldoende interesse bij onze leden 
kunnen we aan de ander clubs bevestigen 
dat we mee doen of niet.  

 

Op 9.6 is de eerste ontmoeting op Avia 
voorzien.  

Gelieve uiterlijk 20.5 een bericht aan 

info@borsbeektennisclub.be als je wil 
meedoen aan deze en/of een van volgende 
ontmoetingen. 

mailto:info@borsbeektennisclub.be


COOKING TEAM:  

Ludo en Marina 



 

ZET ALVAST IN JE AGENDA 

 

  

 29 juni tem 13 juli: 14– daagse 

 1 tem 5 juli: tennisstage 

 13 juli: afsluit tornooi 

 26 tem 30 augustus: tennisstage 

 31 augustus—21 september: clubkampioenschap 

 14 september: Kidshappening 

 28 september: Happening 

 

   Doe mee!!! 

       

  Voorzitter: Eddy Vets  — edgard.vets@gmail.com -  0476/68 21 19 

  Boekouding: Roger De Keulenaer  - roger@borsbeektennisclub.be  - 0495/30 75 54 

  Jeugdverantwoordelijke: Danny Geerinckx  -   dannygeerinckx@gmail.com  - 0485/53 53 29 

  Tennisschool: tennisschool@borsbeektennisclub.be  of 0478/ 77 83 10 (na 17 u) 

  Chalet: Eddy Vets   -  edgard.vets@gmail.com -  0476/68 21 19 

  Secretariaat: info@borsbeektennisclub.be 
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