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Recreatie & competitie 

Start 2 Tennis 

Actieve jeugdwerking  

Vakantiestages in juli en augustus 

 

Tennisclub Nobel VZW 

Manewaarde 82, 9880 Aalter 
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LENTE – ZOMER 2019 
ALGEMENE INFORMATIE 

Wie is TC Nobel 

Met 473 leden is TC Nobel één van de grootste tennisclubs in Oost-Vlaanderen. We richten ons tot 

tennisspelers van alle leeftijden waarbij recreatie alsook competitie zijn plaats heeft. De club wordt 

gekenmerkt door vriendschap, respect, sfeer en gezelligheid. Gelegen in een zeer groen kader, waarbij 

ons clubhuis centraal tussen de velden ligt, is het zeer aangenaam vertoeven om een drankje en hapje 

te nuttigen.   

Speelseizoen 

• 01 april 2019 ➔ 30 september 2019 

Faciliteiten 

• 4 verlichte velden op de hoofdsite in TC Nobel 

• 3 niet verlichte velden aan de tennishal 

• Alle velden hebben een geïntegreerd bewateringssysteem 

• 4 binnenvelden in de tennishal 

• 1 oefenmuur 

Interclubcompetitie 

Deze competitie start midden april en duurt minstens 5 weken. Volgende wedstrijddagen zijn voorzien 

• Jeugd tot 11 jaar : woensdagnamiddag 

• Jeugd tot 15 jaar : zaterdagvoormiddag 

• Volwassenen dames en heren : zaterdagnamiddag en zondag 

• Senioren : dinsdagnamiddag en donderdagnamiddag 

Start 2 Tennis 

Gedurende 10 lessen de eerste knepen van de tennis leren via deskundige begeleiding van ervaren 

lesgevers. Start voorzien op maandag 8 april 2019 vanaf 19:00h.  

Lessen 

Lessen worden georganiseerd in samenwerking met de Tennisschool Aalter. Meer informatie op 

www.tennisschoolaalter.be   

http://www.tennisschoolaalter.be/
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LENTE – ZOMER 2019 
JEUGDWERKING 

De jeugdwerking is één van de kernpijlers binnen TC Nobel. Sinds meerdere jaren is TC Nobel een 

erkende jeugdvriendelijke tennisclub. Ook in 2019 hebben we dit certificaat van Tennis Vlaanderen terug 

verkregen. Via een intense samenwerking met de Tennisschool Aalter zorgen we ervoor dat jaarlijks 

meer dan 150 jeugdspelers tussen 4 en 18 jaar de mooiste sport aanleren via aangepaste 

tennispakketten. 

 

Vakantiestages 2019 

Vakantiestages zijn toegankelijk voor kinderen vanaf 3 tot 16 jaar die al dan niet tenniservaring hebben. 
Lid zijn van een tennisclub is geen vereiste om in te schrijven. Een ideale manier om de mooiste sport 
ter wereld te leren kennen 

Wanneer 

Juli      Augustus 

Maandag 01 juli ➔ vrijdag 05 juli   Maandag 19 augustus ➔ vrijdag 23 augustus 

Maandag 08 juli ➔ vrijdag 12 juli   Maandag 26 augustus ➔ vrijdag 30 augustus 

Praktische informatie 

• Tennisles en spel begeleiding gedurende de volledige dag 

• Opvang vanaf 08:00h tot 17:30h 

• Warm middagmaal 

Locatie 

• Sportlaan 6, 9880 Aalter (aan de tennishal) 

Informatie en inschrijvingen 

• Naam : Donald Van Landschoot 

• e-mail : info@tennisschoolaalter.be  

• Tel : 0497 / 42.61.63  

mailto:info@tennisschoolaalter.be
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LENTE – ZOMER 2019 
LID WORDEN 

Onderstaande tarieven zijn geldig voor het tennisseizoen 2019 

Jeugd 

• Geboortejaar 2011 of later  € 35 

• Geboortejaar 2007 – 2010  € 50  (< 31/01/2018 = € 45) 

• Geboortejaar 2002 – 2006  € 80  (< 31/01/2018 = € 75) 

Volwassenen 

• Standaard pakket   € 150 (< 31/01/2018 = € 140) 

Gezinnen 

• standaard pakket   € 395 (< 31/01/2018 = € 375) 

Barlid 

• Standaard pakket   € 40 

Uw lidgeld bevat: 

• Toegang tot alle speelterreinen vanaf 01/04/2019 (indien bespeelbaar) 

• Uw inschrijving bij Tennis Vlaanderen. 

• Uw verzekering 

• Mogelijkheid tot deelname interclub (vroegtijdig inschrijven hiervoor) 

• Toegang tot tennislessen 

INTERESSE? 

• Kijk even op de website : www.tcnobel.be  

• Stuur je vraag : info@tcnobel.be 

• Of neem telefonisch contact met Martin Devreese : 0477 / 51.30.46 

 

!! We kijken alvast uit jullie als nieuw lid te begroeten op TC Nobel !! 

mailto:info@tcnobel.be

