
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

Inschrijfformulier wintertraining TS Maascourt  2018-2019 
 

 
Tennisschool Maascourt is een organisatie die tennistraining aanbied voor de meer 
prestatieve jeugdspeler t/m beginnend proftennisser. De talenten van verschillende 
verenigingen worden op die manier gebundeld en hierdoor kan er optimaler worden getraind. 
Het aanbod waar je uit kunt kiezen varieert van 1 keer trainen per week tot een maximaal 
trainingsprogramma wat nodig is om je te kunnen meten met de nationale jeugdtop. 
 
Vanaf de middelbare school gaan we naar 2 uurs trainingen. Waarin een fysiek blok 
geïntegreerd zit in de training. En de warming up dient voorafgaand aan de training 
uitgevoerd worden. Dus je komt 20 min eerder naar de training.  
 
Deze winter zal er gestart worden met een wedstrijdtraining. We zien namelijk graag dat de 
leerlingen meer wedstrijden spelen.  
 
Op het volgende blad kunt u aangeven van welke mogelijkheden u gebruik wilt maken. 
Wanneer u wensen heeft die niet voorkomen op het inschrijfformulier neem dan contact op 
met Ron van der Wouw.  
De trainingen beginnen eind september begin oktober. De exacte startdatum en 
groepsindeling wordt u half september medegedeeld.  
 
Voor meer info over Tennisschool Maascourt. 
 
Ron van der Wouw 06-13313847 
ron@maascourt.nl 
 
Twan Lensen 06 – 54935801  
twan@maascourt.nl 
 
www.maascourt.nl 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Maascourt 

http://www.maascourt.nl/


 

 

 
INSCHRIJFFORMULIER TENNISSCHOOL MAASCOURT 2017-2018 

 
Naam:       Adres:      
Postcode:      Woonplaats:     
Speelsterkte:      Geboortedatum:    
E-mail adres:      Telefoonnummer:    
 
24 weken 
0 Training 1  1 x 2 uur p.w. gedurende 24 weken    € 460,00 
0 Training 2  2 x 2 uur p.w. gedurende 24 weken    € 920,00 
0 Training 3  1 x groep van 4 spelers, 1 uur p.w. gedurende 24 weken  € 335,00 
0 Training 4  1 x groep van 4 spelers, 1 ½ uur p.w. gedurende 24 weken  € 500,00 
0 Privé training  1 x 1 uur per week dus totaal 24 weken    € 1300,00 
0 Conditietraining  1 x 1 uur p.w. gedurende 24 weken    € 150,00 

 

LET OP  winter en zomertraining = 38 weken (in de zomer zal er wel een nieuwe planning gemaakt worden. We 

streven ernaar dit zoveel mogelijk hetzelfde te houden) 

 
0              Training 5* 1 x 2 uur p.w. gedurende 38 weken € 675,00  min (korting € 25,00) € 650,00  

(24 weken binnen, 14 weken) 
0 Training 6* 2 x 2 uur p.w. gedurende 38 weken € 1.350,00 min (korting € 60,00) € 1.290,00 

(24 weken binnen, 14 weken) 
(*Training 5 en 6 beide aankruisen is niet mogelijk) 

 
Onder 10 jaar 
0 Training 1a  1 x 1,5 uur p.w. gedurende 38 weken € 505,00 

 

Wedstrijdtrainingen: 
 
0 Training 7 (middelbaar) 1 x 1,5 uur p.w. gedurende 38 weken € 300,00 

(24 weken binnen, 14 weken) 
0 Training 8 (oudere)  1 x 2 uur p.w. gedurende 38 weken € 340,00  

(24 weken binnen, 14 weken) 

Prestatieplan: 
Geef hierbij aan als je kiest voor het prestatieplan: 
 
Prestatieplan onder 10:       JA (omcirkelen)  
Prestatieplan onder 12:       JA (omcirkelen)  
Prestatieplan middelbaar:       JA (omcirkelen)  
Prestatieplan oudere:    JA (omcirkelen) 
 
- Het lesgeld kan na overleg in termijnen betaald worden. Hiervoor dient u contact op te nemen met Marleen Lensen – Custers 
(marleen@maascourt.nl) 
 
Blessure / ziekte regel Maascourt: De eerste 6 weken dat een speler uitvalt door een blessure / ziekte zijn op eigen risico van 
de speler. Is een speler langer dan 6 weken aaneengesloten geblesseerd met dezelfde blessure / ziekte dan zal Maascourt de 
helft van het lesgeld over de meer dan 6 uitgevallen trainingen terug betalen.   

Dag Tijden en groepen X Locatie 

Dinsdag 16.00-17.30 uur (onder 10)  Venray 

Woensdag 15.00-17.00 uur (onder 12)  Venray 

Woensdag 17.00-19.00 uur (middelbaar)  Venray 

Woensdag 17.00-19.00 uur (oudere)  Venray 

Donderdag 16.00-17.30 uur (onder 10)  Venray 

Donderdag 18.00-20.00 uur (oudere)  Venray 

Vrijdag 16.00-18.00 uur (onder 12)  Venray 

Vrijdag 18.00-20.00 uur (middelbaar)  Venray 

Vrijdag 19.00-21.00 uur (oudere)  Venray 

Zaterdag 09.30-11.00 uur (middelbaar wedstrijdtraining)  Venray 

Zaterdag 11.00-13.00 uur (oudere wedstrijdtraining)  Venray 

Zaterdag 08.30-09.30 uur (middelbaar conditietraining) alleen in de winter   Venray 

Zaterdag 10.00-11.00 uur (oudere conditietraining) alleen in de winter  Venray 

X = aankruizen voorkeur trainingdag/dagen 
* Geef duidelijk aan welke trainingstijd je voorkeur heeft. 
* Voor vragen betreffende de trainingen gelieve contact op te nemen met Twan Lensen (twan@maascourt.nl). 
* Aanmelden voor 10 september graag via: linda.maascourt@gmail.com. 
* Uiteraard kunnen jullie het formulier ook inleveren bij een van onze trainers of via de post: Wilhelmina Sangersstraat 
61, 5803 AV Venray.  
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