TENNISTRAINING WINTER 2018/2019
(maandag 1 oktober’18 t/m maart’19)
SCHENKELDIJKHAL te Dordrecht
1) Groepsjeugdtraining
2) Privé-/kleine groepstraining

BUITEN, TENNISPARK Dash’35
3) Extra jeugdtraining
4) Privé-/kleine groepstraining

Haltraining in tennishal Schenkeldijk te Dordrecht
1) Jeugd (leeftijd 4 t/m 20 jaar)
De allerjongste kinderen worden ingedeeld in groepstrainingen van 3/4 uur, de oudere kinderen
krijgen wekelijks training gedurende 1 uur.
Er kan worden ingeschreven voor groepen van 4 of van 8 personen.
De trainingstijden staan op het inschrijfformulier vermeld.
De indeling in groepen wordt bepaald door onze clubtrainer Peter-Paul Passchier op basis van de
ontwikkeling van de deelnemers.
Kosten voor 20 lessen gedurende periode 1 oktober 2018 t/m maart 2019:
- 3/4 uur per les in groep van 8 personen
€ 105,00
- 1 uur per les in groep van 8 personen
€ 140,00
- 1 uur per les in groep van 4 personen
€ 243,50
Vanaf begin 2019 start Dash’35 met een nieuwe lichting (beginnende) tenniskids.
Nadere informatie volgt eind dit jaar via de website van Dash’35.

2) Privé/kleine groepstraining (alle leeftijden)
Dash’35 biedt de gelegenheid tot het volgen van wintertraining privé of in groepsverband (2 - 4
personen) in tennishal schenkeldijk gedurende 1 oktober 2018 t/m maart 2019 voor de gehele of een
deel van de genoemde periode. De kosten waaronder inbegrepen de halhuur zijn afhankelijk van de
duur van de training en het aantal personen.
Opgeven kan telefonisch of per mail naar Peter Paul Passchier.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Buitentraining op de gravel premium plus banen op ons eigen park
Onderstaande trainingen vinden plaats in twee lesblokken.
Oktober - december 2018 (8x) en de periode januari – maart 2019.
De trainingen 1e kwartaal 2019 worden i.v.m. de weersomstandigheden achteraf in rekening gebracht
(kosten evenredig op basis van de tarieven onder punt 3).
Interesse hiervoor kan je bij je trainer of via de trainingscoördinator kenbaar maken.
3) Extra 2e jeugdtrainingen
Naast de standaard clubtrainingen in de hal worden er buiten 2e extra jeugdtrainingen georganiseerd.
Inschrijving kan via het inschrijfformulier jeugdtrainingen.
De kosten voor miniveldspelers voor het eerste blok van 1 uur (6 kinderen; 8x) bedragen € 53,50 p.p.
De overige jeugdspelers betalen voor het eerste blok van 1,5 uur (4 kinderen; 8x) € 119,00 p.p.
Bij afwijkende groepsgrootte wordt naar keuze de trainingsduur of het tarief naar rato aangepast.
4) Privé/kleine groepstraining (alle leeftijden)
Opgeven kan telefonisch of per mail naar Peter Paul Passchier.
Kosten € 46,00 per trainingsuur (gedeeld door het aantal deelnemers)
Voor nadere informatie over alle trainingen kunt u contact opnemen met
Peter Paul Passchier tel.:06-55391697 of e-mail: training@dash35.nl
Inschrijving via internet of per post uiterlijk 7 september 2018 naar
mevrouw Lia Cohen Lyra 52, 3328 NH Dordrecht,
e-mail: training@dash35.nl
Lestijden worden uiterlijk 28 september gepubliceerd op onze website (www.dash35.nl).
Betaling van trainingen vindt plaats per automatische incasso.

