
 
 

INSCHRIJFFORMULIER 

SPECIAAL COMPETITIEPAKKET  

     PRESTATIEF! 

      

 (ORANJE/GROEN/GEEL) 

 

WINTER 2017-2018 
 
TENNISSCHOOL ROESELARE 2017/2018 PRESENTEERT : 
Inschrijfformulier voor prestatieve kids, kleuren oranje, groen, geel tot 17+ / volwassenen 

O – Cursus 20 weken 1 x 90 min. p/w (30 uren) (4 personen) € 330,-  pp 

O – Cursus 20 weken 1 x 90 min. p/w (30 uren) (3 personen) € 440,- pp 

O – Cursus 20 weken 1 x 90 min. p/w (30 uren) (2 personen) € 660,- pp 

 

VANAF 3 UUR TRAINEN GEVEN WIJ ALS TENNISSCHOOL KORTING : 

O – Cursus 20 weken 2 x 90 min. p/w (60 uren) (4 personen) € 625,- pp (met korting) 

O – Cursus 20 weken 2 x 90 min. p/w (60 uren) (3 personen) € 790,- pp(met korting) 

O – Cursus 20 weken 2 x 90 min. p/w (60 uren) (2 personen) € 1185,- pp (met korting) 

O – PRIVE LESSEN ALTIJD IN ONDERLING OVERLEG MET DIRK DE VRIES ! 

 

ANDERE INDIVIDUELE PAKKETTEN, WENSEN/BEHOEFTEN BESPREEKBAAR IN 

ONDERLING OVERLEG MET DIRK DE VRIES PERSOONLIJK ! 

ALLE PRJZEN INCLUSIEF LES, TRAINER, VELD, LICHTEN, BALLEN EN MATERIAAL. 

Graag aankruisen welk pakket u wenst af te nemen... 

 

Voor extra info en inlichtingen kunt u contact opnemen met zaakvoerder en coach met internationale 

ervaring Dirk de Vries. Hij zal met zijn trainersteam instaan voor goede, leerzame lessen. 

Deze trainingen zijn bestemd voor kinderen die de motivatie hebben zich vanuit henzelf verder te 

ontwikkelen en kinderen die meer willen dan enkel 1 uur tennisles in de week en ook deelnemen aan 

diverse tornooien regionaal of landelijk. Erg belangrijk om verder te geraken als tennis de passie is. 

 

De sessies zullen Game Based Approach worden uitgevoerd via een speciaal pro-programma op basis 

van techniek-tactiek en tactiek-techniek in samenhang met de verschillende realistische matchgerichte 

spelsituaties, en bij de oudere jeugd ook volgens de speelstijl die hoort bij het individu. 

Uiteraard bent u zelf vrij om te kiezen, maar dit is een mooi alternatief voor het meer prestatief 

ingestelde kind, ingestelde persoon. Bovendien komen wij als Tennisschool Roeselare u hierin 

tegemoet.  

 

Bij 5 uren of meer training per week geven wij een nog hogere reductie op de totaalprijs. 

 

In overleg met ouders kunnen wij ook voor het prestatieve kind een apart programma voorzien 

op basis van het kind zelf dat centraal staat naar inhoud, duur, beschikbaarheid etc. 



 

 

Meer info via Dirk de Vries; 0475-243785 of info@tcroeselare.be of via website: 

www.tcroeselare.be - lessen en stages ! 

 

Hoe te betalen; Cash voorafgaand aan 1e lesdag in envelop, of overschrijving van 

tevoren op rekening van TC Roeselare: KBC IBAN: BE70 4675 1961 3125 met 

mededeling van : naam + competitiepakket TC ROESELARE 2017-2018 

Indien er niet overgeschreven is van tevoren kan betreffende persoon niet deelnemen aan 

activiteit. 

 

ANDERE OPTIES ZIJN OOK BESPREEKBAAR IN OVERLEG DIRK DE VRIES ! 

 

 

INSCHRIJFFORMULIER COMPETITIEPAKKET ORANJE, GROEN, GEEL 2017-2018: 

Hierbij geef ik mijn zoon/dochter op voor het speciale competitiepakket oranje, groen of geel voor 

competitiespelers bij Tennisschool Roeselare. 

De trainingen worden in principe gehouden vanaf maandag 2 oktober tot medio maart 2018. 

Algemene trainingsdagen Tennisschool Roeselare zijn alle dagen van maandag tot en met zondag 

vanaf 09.00 uur. Wij stellen onze kennis, kunde en nationale / internationale ervaring ter beschikking 

om aan uw wensen en beschikbaarheden te voldoen! See you on court @ TCR !!  

 

Naam:……………………………………  Geb.datum:………………………. 

 

Adres:……………………………………………………………………………. 

 

Uw telefoonnr:………………………………………………………………….. 

 

Uw e-mailadres:………………………………………………………………… 

 

Ik zou graag willen trainen op: 1)……….…dag ………………………….tijd 

(voorkeur(en) aankruisen)       2)………….dag ………………………….tijd 

OPM:............................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

Plaats:………………..........Datum:…………… Handtekening:……………………............. 
 

Deadline inschrijving prestatieve competitiepakket: 15 SEPTEMBER A.S 

FORMULIER VERPLICHT INLEVEREN ACHTER DE BAR BIJ DAPHNE OF AAN 

DIRK DE VRIES PERSOONLIJK, OF VIA E-MAIL: info@tcroeselare.be 

FORMULIER OOK ONLINE TE VINDEN VIA: www.tcroeselare.be – lessen en stages 
 

 

TRAININGSPAKKET PRESTATIEVE KIDS @ TCR = NO NONSENSE AANPAK MET 

OOG VOOR HET KIND ZOWEL PERSOONLIJK, TECHNISCH, TACTISCH, FYSIEK EN 

MENTAAL.  

 

TCR @ YOUR SERVICE 

 

DIRK DE VRIES  

TCR COACH EN ZAAKVOERDER 
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