
  

Verdere info : 

Deelname opendeur is GRATIS + 

elke deelnemer ontvangt een 

bonnetje voor gratis 

pannenkoeken aangeboden door 

de club. 

De tennisschool zorgt voor de 

nodige rackets + tennisballen. 

Deelnemers komen in  

aangepaste kledij +  

sportschoenen. 

“ik leer bewegen” = op een 

speelse manier bewegen, 

coördinatie, balgevoel … eerste 

stappen in de tenniswereld, een 

voorbereiding op kids-tennis. 

De tennisschool zal een infostand 

voorzien met de nodige informatie 

over het lessenaanbod ‘van 

beginner tot winnaar’. 

Niet-leden TC FORT IV kunnen 

inschrijven voor het lessenpakket 

door lid te worden van de club. 

 

Inschrijven voor de 

opendeurdag kan altijd 

(en is gratis 😊 ) 

Stuur een mailtje met vermelding 

van voornaam + leeftijd naar : 

info@tcfortiv.be 

 

Onze club werd opgericht in 1972. 

Wij bevinden ons in het Stedelijk 

Domein Fort IV, Neerhoevelaan 60, 

Mortsel (ter hoogte van Kasteel 

Cantecroy). 

 

Tennis : 

5 buitenterreinen in gemalen bak-

steen, waarvan 4 met verlichting 

Petanque : 

4 petanqueterreinen met verlichting 

 

 

Lidgeld TC FORT IV : 

Jeugd tem 12 j (°2008) : gratis* ! 
(*indien één van de ouders lid is) 

Jongeren tem 16 j (°2004) : 30 € 

Jongeren tem 18 j (°2002) : 50 € 

Studenten (studentenkaart verplicht) : 65 € 

Volwassenen : 100 € 

 

 

 

 

Bekijk ook onze website 

www.tcfortiv.be 

 



 

Jeugdkamp 

Voor wie ? 

Voor iedereen die al kan tennissen of 

wil leren tennissen, 

t.e.m. de leeftijd van 16 jaar (°2004) 

 

Wanneer ? 

Van maandag 17 augustus 2020 

t.e.m. 

vrijdag 21 augustus 2020 

 

Vrijdag wordt er afgesloten met een 

fantastische BBQ !! 

 

Lesgevers ? 

De lessen worden gegeven door 

ervaren lesgevers. 

De deelnemers worden(al naargelang 

hun kunnen) verdeeld in groepen 

 

Aantal deelnemers ? 

Het aantal deelnemers is beperkt. 

ZORG DAT JE ERBIJ BENT !!! 

 

 

Info ? 

 

www.tcfortiv.be 

 

Opendeurdag 

Zondag 19 april 2020 

Programma 

10:00 tot 13:00 

initiatieles tennis voor kids 

t.e.m. 16 j (°2004) 

+ 

demo-training “ik leer bewegen” 

voor kids tussen 3 en 8 jaar  

 

14:00 tot 16:00 

‘start to tennis’ = initiatieles 

tennis voor volwassenen. 


