"Ik verlang om terug samen met mijn
vriendjes te tennissen tijdens de
winter!" (Renaud, 9 jaar)

"De trainers leren je veel bij en
later word je zeker een topspeler"
(Milas, 10 jaar)

Outdoor:
Indoor:

OTA-INFO:

Koninginnelaan 83
8400 Oostende
Leffingestraat 40
8400 Oostende

"Mijn tweede thuis!" (Miró, 11 jaar)

Ostend Tennis Academy
21 september 2020 - 4 april 2021

www.ostendtennisacademy.be
info@ostendtennisacademy.be
Willem:
Loïc:

0479 01 61 36
0476 35 84 44

BE97 7360 7240 9049
OSTEND TENNIS ACADEMY

Tennis is not just a game,
it's a way of life
Novak Djokovic

Game, set & match!
Wij zorgen met Ostend Tennis Academy voor
een perfecte match tussen jou en tennis.
Al altijd gedroomd van een forehand winner
of een backhand zoals die van Roger
Federer?
Bij
OTA
staat
een
hele
trainersgroep voor jullie klaar om alle
kneepjes van het tennisvak onder de knie te
krijgen. Al onze coaches hebben hun
trainersdiploma op zak en zullen ervoor
zorgen dat zowel kwaliteit als fun centraal
staan tijdens elke tennisles. Bij ons is
iedereen welkom: jong of oud, recreant of
competitiespeler. Voor elk wat wils!
Neem gerust een kijkje in ons aanbod.

Tennismotion

WIE?
Blauwe en rode spelers (4-7 jaar)
Oranje en groene spelers (8-11 jaar)

WAT?
Blauw en rood: anderhalf uur
sportplezier waar coördinatieoefeningen op speelse wijze
gekoppeld worden aan tennis.
Oranje en groen:
anderhalf uur tennis.

WANNEER?
Woensdagmiddag:
13:00 – 14:30 / 14:30 – 16:00 uur
Zaterdagochtend:
09:00 – 10:30 / 10:30 – 12:00 uur
21 september 2020 – 4 april 2021

PRIJS?
€280

Competitiespelers
Willem De Jonckheere
Loïc Carlier

Een pakket gemaakt op maat van
de competitiespelers tegen een
vast bedrag per maand.

Jeugd & volwassenen

WIE?
Vanaf niveau geel (12 + jaar) / 18 +

WAT?
De ideale ontspanning na een dag op
de schoolbanken of op het werk.
Tijdens de trainingsmomenten wordt
zoveel mogelijk getennist onder de
professionele begeleiding van een
gediplomeerde coach.

WANNEER?
Op weekdagen vanaf 16:00 uur.

PRIJS?
4 spelers

€320

3 spelers

€410

2 spelers

€650

1 speler

v.a. €30 / les

(incl. veld)

(excl. veld)

Jeugdstages
herfstvakantie

krokusvakantie

kerstvakantie

paasvakantie

