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Ontmoet speelmakkers tijdens club-

of ga kennis maken met een club in je buurt

leden te ondersteunen en optimale tenniservaringen aan te bieden.

activiteiten of laat het competitiebeest in
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je los tijdens een tornooi. Speel een match

Levenslang!

Dat leidde doorheen de jaren

Wil jij ook smashen, serveren of

tot de oprichting van heel wat

uitpakken met je back- en forehand,

clubprojecten en competities voor

maar moet je het nog leren?

jong en oud. Eén van die projecten

Wij bundelen alles wat je moet

is Ethias Start to Tennis. Een

weten om te starten met tennis in
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deze startersgids. Neem een kijkje
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kennis te laten maken met tennis.

op de court. Want tennis spelen,

Natuurlijk, want starten met tennis

da’s voor het leven.

kan je op elke leeftijd.

“

Mijn dochter volgt dansles, mijn zoon gaat
voetballen. Maar allebei volgen ze ook de
Start to Tennis Kids lessen. Zo geef ik hen een
sport voor `t leven waar ze ook als volwassene
nog veel plezier aan kunnen beleven.
Katrien, mama van Sara

WAT HEB JE ERVOOR NODIG
EN WAAR VIND JE HET?

TENNISRACKET
Tennisclubs beschikken meestal over rackets die je kan gebruiken
om te starten. Wil je nadien het geschikte racket aanschaffen?
Vraag dan advies aan je trainer of volg volgende tips voor

KLEDIJ

de aankoop van je eerste racket:

De dresscode op de court: comfortabele en beweeglijke sportkledij.

- Voor kinderen is vooral de grootte (uitgedrukt in inches) van belang.

Weet je niet wat kiezen? Neem een kijkje op de website van

- Beginnende volwassenen en jongeren nemen beter een lichtere

TennisDirect voor een uitgebreid aanbod aan tenniskledij.

racket (minder dan 300 gram), zeker als de speler minder krachtig is.
Je vindt enkele nuttige tips voor de keuze van
je tennisracket op onze website!

SCHOENEN
De juiste schoenen zijn belangrijk op het tennisveld. Als je nieuwe
sportschoenen aanschaft, vraag je best in je club met welke zool

Onze partner Head biedt heel wat rackets aan in elke maat en soort.
Check hun aanbod zeker eens via de site van TennisDirect.

er gespeeld mag worden. Dat is belangrijk om het terrein niet te
beschadigen, maar ook om kwetsuren te voorkomen.

TENNISBALLEN
VERZEKERING

Ook de keuze van de juiste tennisballen is niet onbelangrijk. De jongsten
starten met de rode softballen, gaan dan over naar oranje en groene

Start je met tennis? Zorg dan dat je verzekerd bent tegen

ballen en uiteindelijk spelen ze vanaf U11 of U13 met de gele harde

sportongevallen. Je tennisclub is verplicht om je in te schrijven bij

tennisballen. Onze tip: test een paar kokers uit en kies de ballen die jou

Tennis Vlaanderen, waardoor je automatisch verzekerd wordt.

het beste liggen. Onze partner HEAD heeft er heel wat in de aanbieding,

Check dit altijd even voordat je begint.

check hun aanbod zeker via de site van TennisDirect.

Leer alle basics van tennis met de Ethias

zijn de ultieme tennisbeleving op

Start to Tennis lessen. Een voordelig en

maat van elk kind. Kinderen leren al
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spelend tennissen, stap voor stap, van

vanaf 16 jaar en volwassenen. Via een
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korte Start to Tennis lessenreeks in

met en tegen elkaar. Sommige clubs

kleine groepjes leer je niet alleen snel

starten reeds met een aanbod vanaf 3

tennis spelen, maar ontmoet je ook

jaar, bij andere clubs kan je iets later aan

nieuwe tennispartners op jouw niveau.

de tennisslag.

Heb je alleen of samen met je partner
of vrienden zin in een nieuwe sportieve

De prijzen voor Start to Tennis Kids

uitdaging? Niet twijfelen en schrijf je in.

verschillen van club tot club. Kostprijs
voor groepstrainingen zijn een stuk

Benieuwd welke clubs in je buurt

goedkoper en met een uurtje training

Ethias Start to Tennis lessen aanbieden?

per week en regelmatig spelen, behaal

Ontdek het via ons startersplatform.

je al snel een niveau voor levenslang
tennisplezier.
Benieuwd welke clubs in je buurt
Start to Tennis Kids lessen aanbieden?
Ontdek het via ons startersplatform.

WAT IS ONS PROGRAMMA?

Onze Start to Tennis Kids lessen

MIJNTERREIN.BE

Wil je gewoon zelf eens
ontdekken of tennis is iets
voor jou is door een balletje
te kloppen met vrienden?
Maar zijn onze courts voor
jou nog onbekend terrein?
Via mijnterrein.be reserveer
je supermakkelijk een
terreintje op een club in
je buurt.

LID WORDEN OP EEN CLUB

2. VIA DE APP VAN TENNIS VLAANDEREN
Via de app is het nog makkelijker om lid te worden!
In amper enkele kliks heb je je lidmaatschap bij de club aangevraagd en betaald!

Heb je de smaak te pakken en wil je meteen lid worden op een club? Dat kan supersnel online of via de

Download de app en maak een account als gast aan.

club zelf. Nadat je lid geworden bent op een club, ben je automatisch ook aangesloten bij onze tennisen padelfederatie waardoor je geniet van heel wat voordelen. Ontdek ze allemaal op onze website.
Stap 2.
Dat kan snel via volgende manieren:

Zoek een club in
jouw gemeente
en selecteer de

1. VIA DE WEBSITE VAN TENNIS VLAANDEREN

Stap 1.

club waar je een

Stap 4.

abonnement wil

Selecteer het

aanvragen.

juiste tarief..

Ga op zoek naar een club in je buurt
via ‘zoek een club’ op onze website.

Stap 2.

Stap 1.

Stap 3.

Stap 5.

Ga in de app naar

Selecteer de

Betaal online!

‘Clubs’ en klik op

speler of spelers

Check bij het tabblad ‘Tarieven’ alle

‘nieuw abonnement

waarvoor je een

soorten abonnementen op de club.

aanvragen’.

abonnement wil
aanvragen.

Stap 3.
Abonnementsformule gekozen? Klik
op ‘Abonnement aanvragen’ en volg de

3. VIA DE CLUB ZELF

stapjes in de flow. Voor je ’t weet ben je
lid op een club in je buurt en geniet je

Kan je in de club van jouw voorkeur niet online lid worden?

mee van de levendige clubsfeer!

Neem contact op met de club en zij geven je alle informatie die je
nodig hebt: van de prijs tot de voorwaarden van een lidmaatschap.
Je vindt alle clubs via ‘zoek een club’ op onze website.

“

Als het tot doel heeft om zin te krijgen
in tennis, heeft het zijn doel bij mij niet
gemist. Dikke pluim!
Marleen, 54 jaar

“

Heel mooi initiatief om iemand die
twijfelt over de streep te trekken!
Dennis, 23 jaar
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ONTDEK DE STARTERSACTIVITEITEN
OP EEN CLUB IN JE BUURT
4
5

Heel wat clubs organiseren leuke activiteiten voor starters zodat je op een
leuke manier kan kennismaken met tennis en de sfeer op de club kan
opsnuiven. Ontdek het startersaanbod van de clubs in jouw buurt. Op zoek
naar een leuk tenniskampje voor je kids? Benieuwd naar het lessenpakket voor
starters op een club in je buurt? Of wil je weten wanneer er opendeurdagen
zijn voor de kids om spelenderwijs kennis te maken met tennis? Ga dan snel
naar clubaanbod.nextlevelopdegravel.be en schrijf je er snel voor in!

1

Geef hier je woonplaats in of

4

de buurt waar je een club zoekt.
2

van alle startersactiviteiten in je buurt.

Geef hier het geboortejaar

5

in van jou of je kinderen.
3

Klik hier en krijg een overzicht

Zit er iets leuks tussen?
Klik op ‘meer info en inschrijven’

Kies hier naar wat je op zoek bent,

en schrijf je snel in! Veel plezier!

meerdere opties zijn mogelijk!

“

VOLG ONS OP ONZE KANALEN

Ik kom hier plezier maken met vriendjes.
Ik heb ook een supertoffe tennisleraar en ik
heb al veel geleerd. Binnenkort mag ik naar
`Rood’ en tennis ik op een groter terrein.
Kobe, 6 jaar
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www.facebook.com/tennisvlaanderen
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