
 

 
 
 
 

Tennislessen winter 2022 – 2023 
 

Jeugdwerking tennis Waregem 
 
 

Puur Sport VZW verzorgt de volledige jeugdwerking tennis in Waregem. Tennislessen, 
interclub, tornooitjes, begeleid tennis en tenniskampen zijn een greep uit de brede waaier 
van activiteiten die we aanbieden. 

 
 
 
 

Tennis, meer dan lessen… we proberen een sociale omgeving te creëren binnen een 
individuele sport als tennis. Competitief en recreatief leren tennissen, gaan bij ons hand in 
hand. Engagement dragen we hoog in het vaandel. Neem je actief deel aan onze activiteiten, 
dan heb je een streepje voor. 

 
 
 
 

Kinderen het spelletje ‘aanleren’, daar is het om te doen. De tennislessen zijn enkel een 
middel om dit doel te bereiken. We kijken met trots terug naar de vele opgeleide (jong)- 
volwassenen die nog steeds het spelletje spelen op clubniveau. 

	 	



 

  

 
Talentschool / kidstennis wit – blauw 
4-7 j 

 
 
Geboortejaar 2016 - 2018 

 
De talentschool  is de voorbereiding op hun latere sportkeuze. In deze lesjes wordt NIET 
tennisspecifiek gewerkt, maar het accent ligt op het aanleren van algemene 
bewegingsvaardigheden. Gericht werpen en vangen in functie van een goeie ontwikkeling van 
de oog-handcoördinatie komt hier zeker aan bod. Vanaf niveau blauw leren ze het balletje 
tikken met de trainer. 
 
Vanaf week van 19 september 2022 – maart 2023 (20 weken) 
 
Inbegrepen in het lessenpakket: 

o 1 vaardigheidscircuit met de Sint (eigen club) 
o 1 begeleiding naar een extern vaardigheidscircuit 
o T-shirt Puur Sport  

 
 
Minitennisschool / kidstennis rood 
7-8 j 

 
 

Geboortejaar 2015 - 2016 
 

In ROOD wordt het tennis op een speelse manier, op basis van het kidstennisprincipe 
aangeleerd. Hier leert met reeds de eerste structuren in de slagen.  

 
Vanaf week van 19 september 2022 – maart 2023 (20 weken) 
Inbegrepen in het lessenpakket: 

 
•    Niveau rood: 

o 1 Kick-Off (eigen club) 
o 1 Sint tornooi (eigen club) 
o Begeleiding naar 2 externe kidstornooien 
o T-shirt Puur Sport 
 
o T-shirt Puur Sport / WGTC (enkel bij aanwezigheid op betalings- en pasmoment) 



 

  

 
Kidstennis oranje/groen 
10-12 j 
 
 
Geboortejaar 2011 – 2014 
 

 
We leggen de nadruk op techniek, tactiek en spelvreugde. Het tennisspel aanleren in al zijn 
facetten met het oog op het spelen van het spelletje. 
 
Vanaf week van 19 september 2022 – maart 2023 (20 weken) 
 
Inbegrepen in het lessenpakket: 
 
o Begeleiding naar 2 tornooien kidstoer (recreatieve spelers) of begeleiding 

naar 2 ontmoetingen met een andere club (interclub en competitieve spelers) 
o Deelname kidstennistornooi winter (eigen club) 
o T-shirt Puur Sport  

 

 
Tienertennis (Maxitennis) 
13-18 j 
 
Geboortejaar 2004 – 2010 
 
 
Dit zijn de spelers die verder doorstromen vanuit KidsTennis Groen en nieuwe spelers die 
starten met tennis op latere leeftijd. Aan de hand van tactische situaties worden de 
aangeleerde technieken verder ingeslepen. 
 
We houden een persoonlijk technisch profiel bij en organiseren verschillende speelmomenten 
onder de tieners.  
Vanaf week van 19 september 2022 – maart 2023 (20 weken) 
 
Inbegrepen in het lessenpakket: 
 
o 2 sparringmomenten waarbij de tieners wedstrijdjes onder elkaar kunnen spelen 
o T-shirt Puur Sport  



 

 

 

Inschrijven 
 
Stap 1: Maak een profiel aan op www.puursport.be 
 
Om in te schrijven is het noodzakelijk een profiel van uw kind aan te maken op 
www.puursport.be 
Pas nadat je door ons een niveau wordt toegekend, zal u uw kind kunnen inschrijven.  
Geen niveau? Geen probleem, mail dan even naar info@puursport.be 
 
Stap 2: Schrijf in via je kalender in je profiel 
 
o De interclub (ic) spelers hebben een ‘voor-inschrijving’ kunnen doorgeven 
o Talentschool / Kidstennis wit & blauw:  inschrijvingen open 
o Minitennisschool / Kidstennis rood oranje:  inschrijvingen open 
o Groen & Maxitennis 

De inschrijvingen gaan open op woensdag 27 juli om 18u. Iedereen zal onmiddellijk 
kunnen inschrijven voor zijn/haar gewenste lesuren. Snel zijn is de boodschap. 
Indien geen plaatsje gevonden schrijf je dan in op de reservelijst en mail je 
beschikbaarheden naar info@puursport.be  

 
 
Stap 3: Betaal via overschrijving 

 
IBAN BE24 7512 1187 6938 
Met vermelding tennislessen ‘naam vh kind’ winter 22-23 

 Tarieven zie volgende pag. 

 

Stap 4: Maak je lid bij de club 
 
o Ben je reeds reeds lid van HAPPY WAREGEM TENNIS & PADEL of T.C. WAREGEM GAVER 

dan ben je volledig in orde 
o Nog geen lid van 1 van beide clubs? 

Sluiten dan een Waregem Tennis Jeugdabonnement af voor de in de periode 1 
september 2022 tot 31 maart 2023.. Dit is een club overschrijdend abonnement. 
Dit kan via onderstaande links: 

• HAPPY WAREGEM TENNIS & PADEL  
https://www.tennisvlaanderen.be/lid-worden?clubId=2185 

• T.C. WAREGEM GAVER 
https://www.tennisvlaanderen.be/lid-worden?clubId=1909 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Voorlopige planning 
 

Talentschool / Kidstennnis wit & blauw: 
 

•    Woensdagnamiddag 13u30 – 14u30 of 14u30 - 15u30 (Happy Waregem)*1 
• Zaterdagvoormiddag 9u – 10u of 10u-11u (sporthal College)*2 

 
Minitennisschool / Kidstennis rood: 

 
•    Woensdagnamiddag 13u30 – 14u30 of 14u30 - 15u30 (Happy Waregem)*1 
•    Zaterdagvoormiddag 9u – 10u of 10u-11u (sporthal College)*2 

 Kidstennis oranje: 

•    Woensdag 13u30 – 14u30 of 14u30 – 15u30 (Happy Waregem)*1 

•    Vrijdag 17u – 18u (Happy Waregem)*1 
•    Zaterdag 9u – 10u, 10u – 11u of 11u – 12u  (sporthal OLVH)*3 

 
Groen + Tienertennis (Maxi) 

 
•    Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag & zaterdag (Happy Waregem)*1 
•    De exacte uren zijn nog niet gekend. 

 

 
*1 Happy Waregem Sport Center Bergstraat 41   8790 Waregem 
*2 Sporthal College    Processiestraat 50 8790 Waregem 
*3 Sporthal OLVH    Keukeldam 52  8790 Waregem  
 

Tarieven 
 
Uren per persoon 1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 

Wit Blauw Rood 260 310     435 480               

Oranje     300 355 410 460 510 560 610 665 715 765 825 880 930 

Groen Maxi   330 390 450 505 560 615 670 730 785 840 905 965 1020 

 
4,25 4,5 4,75 5 5,25 5,5 5,75 6 6,25 6,5 6,75 7 7,25 7,5 7,75 8 

                                

990 1045 1085 1140 1190 1240 1295 1345 1395 1445 1500 1550 1600 1655 1705 1755 

1085 1145 1190 1245 1305 1360 1415 1475 1530 1585 1645 1700 1755 1810 1870 1925 

 
Bij betaling vóór 19 september 15 euro korting! 
Lidmaatschap verplicht  
bij HAPPY WAREGEM TENNIS & PADEL of T.C. WAREGEM GAVER! 


