
HORIZON HORIZON 
LENTE - ZOMER 2021LENTE - ZOMER 2021

HORIZON LIDGELD: €150HORIZON LIDGELD: €150 te betalen voor 16 maart 
op rekeningnummer BE20 1431 1067 2556
Het HORIZON lidgeld omvat: lidmaatschap van TC Tenza, deelname 
en begeleiding interclub, kortingstarieven voor lessen en stages.

LENTELESSEN (voor leden)
vanaf maandag 19 april tot eind juni, ook op feestdagen.

GROEPSLESSEN:
- - 10 lessen10 lessen  van 1u/week: €170,-
- - 10 lessen 10 lessen van 1,5u/week: €250,-
- - HORIZON COMPETITIEPACK:HORIZON COMPETITIEPACK:  €545,-€545,-
   = 20 sessies van 1,5u tennistraining 
      + fysieke training + competitiebegeleiding

PRIVE en SEMI-PRIVE: 
- semi-privé:  10 sessies van 1u met 2 spelers: €250,-
- privéles:  10 sessies van 1u: €450,-

Betalingen VOOR 16 maart op BE20 1431 1067 2556 
!!!  De betaling geldt als inschrijving  !!!

 p r o j e c t

H O R I Z O N
www.projecthor izon.eu  www.projecthor izon.eu  

www.facebook.com/TennisHorizon/www.facebook.com/TennisHorizon/

INFO:
 johan@johanteirlinck.be 

0495/77.30.40  

  
Corona-inhaallessen:
- voor al wie geen les mocht 
volgen vanaf november: 
jongeren 13+ en volwassenen 
starten op 13 maart outdoor

Geen inhaallessen
- voor alle spelers die hun lessen 
reeds hebben ingehaald 



Het PERSONAL FULL SERVICE zomerprogramma van Horizon houdt in:
 - 9 opeenvolgende weken tijdens de zomervakantie 2021
- dagelijks 1 tennistraining op alle weekdagen van 11u tot 13u
- persoonlijke opvolging van alle spelers
- tornooibegeleiding (van 14u tot 18u) en matchbespreking
- inschrijven per dag (40 euro), per week (195 euro) of
  voor de hele zomer = 575 euro = voor 45 trainingsdagen
 

  Storting op BE03 1430 6525 0284 geldt als inschrijving.
 *Opgelet: de plaatsen zijn BEPERKT! Betaling VOOR 15 juni 2021. 

**Ook gastspelers van BUITEN Horizon zijn welkom indien ze het juiste spelniveau hebben.
 
 
 

ZOMER 2021 
Voor competitiespelers

ZOMER 2021 
Voor recreatiespelers

Horizon-KIDS-coaches:Horizon-KIDS-coaches:
Lucas Hertsens, Mara Vanhoudt, 

Sander Cauwelier, Maxime Verbinnen, 
Lissa Van Quickenborne, 

Federika De Dooy, Delphine De Bruyn

Alle Horizon-coachesHorizon-coaches zijn 
B-spelers!

INFO
 johan@johanteirlinck.be 

0495/77.30.40  

Team Horizon-Horizon-FULL SERVICEFULL SERVICE-coaches-coaches::
Johan Teirlinck, Mathieu Pauwels, Eleni Kordolaimi,
Rebecca Van Orshaegen, Yvan Bienfait, Alexander Kokorev 
en Tiffany Mylonas
Zij zorgen voor de dagelijkse trainingen, de begeleiding 
naar de tornooien en de besprekingen achteraf.

Elke week in juli en augustus:
Tennisstages:
10u-12u30 en/of 13u30-16u
Hele dag (5u per dag): €250,-/week
Halve dag (2,5u per dag): €150,-/week


