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ZOMER 2019 
Voor competitiespelers

Het PERSONAL FULL SERVICE zomerprogramma van Horizon houdt in
 - dagelijks 1 tennistraining in De Kamme op alle weekdagen van 11u tot 13u
- 9 opeenvolgende weken van maandag 1 juli tot vrijdag 30 augustus
- 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!
*In geval van regen kan er ook INDOOR getraind worden in Tenza.
*Ook gastspelers van BUITEN Horizon zijn welkom indien ze het juiste spelniveau hebben.
 

Team HORIZON-coaches: 
Johan Teirlinck, Mathieu Pauwels, Laura Van Eeckhoudt, Rebecca Van Orshaegen, 

Emma Lynn Teirlinck en Sarah Van Eeckhoudt, allen hoge B-spelers. 
Zij zorgen voor de dagelijkse trainingen, de begeleiding naar de tornooien 

en de besprekingen achteraf.
 

Horizon-zomer 2019: Tornooibegeleiding PERSONAL FULL SERVICE
 Week van 1-5 juli: TV- park vilvoorde
Week van 8-12 juli: Aft- parival (in Rixensart)
Week van 15-19 juli: TV- gym olympiade (in Schoten)
Week van 22-26 juli: Aft- davis (in Wezembeek-Oppem) en TV- tenza: enkel jeugd
Tornooien in augustus: nog te bepalen
 Opgelet: de inschrijving in bovenstaande tornooien wordt gedaan
door de spelers of door de ouders van de spelers (NIET door Horizon).
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   ZOMERSTAGES
    - gedurende 9 opeenvolgende weken in juli en augustus

     - hele dag (245 euro) of halve dag (150 euro)
   - van 10u tot 12u30 en/of 13u30 tot 16u

 - opvang mogelijk op aanvraag: voor aanvang of na 16u
- middagmaal 12u30 tot 13u30 (niet inbegrepen/verplicht)
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ZOMER 2019 
Voor recreatiespelers
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NAJAAR 2019 
Alle deuren open!

OPENDEURDAG TC TENZA 
op zondag 8 september
Van 10u tot 12u: proefles, 
vrij spel, drankje nuttigen, ...

KENNISMAKINSDAG 
TC DE KAMME 
op zaterdag 7 september
Van 10u tot 12u: nieuwe leden en 
lesnemers zijn welkom!



START TO TENNIS (18+) 
in TC TENZA
Vanaf half oktober 2019
5 lessen: €85,-
Tennismateriaal (rackets en ballen) 
worden ter beschikking gesteld.
Dagen en uren kunnen aangepast 
worden aan de vraag.
Met mogelijkheid van opvolgcursus 
van januari tot maart 2020: 
10 lessen: €170,-
 
Voor meer informatie en inschrijvingen:  
 Johan Teirlinck 0495/77.30.40
 www.facebook.com/TennisHorizon/
 www.projecthorizon.eu
 johan@johanteirlinck.be

ALLES ROND (JONGE) 
KIDS
 - Vanaf 3 jaar kunnen de jongsten al   
  starten met lessen
- Kidstennis van 3 jaar tot 10 jaar met  
  aangepaste bal
- Jongerentennis vanaf 11 jaar tot 
  18 jaar voor beginners, gevorderden  
  en toppers
- Jeugdavonden op zaterdagen in de  
  winter voor competitiespelers
- Jeugdactiviteiten voor de jongsten:  

  fysieke testen, leren schaken, …
 

NAJAAR 2019 
Start to Tennis
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WINTER 2019-2020 =  23 WEKEN = Start op  23/9/2019 tot 29/3/2020

HORIZON WEDSTRIJDTENNIS in TC TENZA, Quinkenstraat, 1930 Zaventem
INFO: johan@johanteirlinck.be - gsm 0495/77.30.40  

INSCHRIJVINGEN voor de WINTERlessen 2019-2020
door betaling VOOR 9 september 2019 op rekeningnummer BE03 1430 6525 0284 

HET AANTAL PLAATSEN IS BEPERKT.
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H O R I Z O NWINTER 2019-2020 
Wedstrijdtennis

HORIZON richt zich 
op wedstrijdspelers 
die zich willen meten 
met de beteren op 
provinciaal, nationaal en 
internationaal vlak. 
Daartoe wordt een 
performant en 
geïndividualiseerd 
competitieprogramma 
uitgewerkt in overleg met 
de speler en de ouders. 

Voor HORIZON-leden: 
BASIS-pack: € 1.395,-
- 2 tennistrainingen van 1,5 uur per week (gedurende 23 weken)
- fysieke training (23 sessies) onder begeleiding van een physical coach 
- mentale training (20 sessies) 
- 10 jeugdavonden/activiteiten
- vriendschappelijke ontmoetingen
- extra trainingen 
  (in groep, semi of privé)
  kunnen worden aangevraagd

PRO-pack: € 1.795,-
- is het basis-pack aangevuld met 
  één extra groepstraining van 
  1,5 uur of 1 uur semi (23 weken)

Er is geen training 
in de herfstvakantie (28/10-3/11), kerstvakantie (21/12-3/1) en krokusvakantie (22-28/2)

Voor niet-leden: 
- fysieke training (23 sessies): € 230.-
- mentale training (20 sessies): € 200,- 
- 10 jeugdavonden: € 300,-
- tennistraining 1,5 uur in groep (23 sessies): € 695,- 
- tennistraining 1 uur semi-privé (23 sessies): € 695,-

Wie in 2019 nog geen lid was van HORIZON dient 
€ 100,- winterlidgeld te betalen om te kunnen 
deelnemen aan de wintertrainingen.
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WINTER 2019-2020 
Recreatietennis

Voor recreatiespelers, beginners, gevorderden, kids vanaf drie jaar ...
 De  winterlessen lopen van 23 september 2019 tot 29 maart 2020 en duren 23 weken.
Tennislessen zijn mogelijk op elke weekdag en ook in het weekend.
Mail je voorkeur voor dagen en uren naar johan@johanteirlinck.be. Er zal dan een 
groep gezocht worden die geschikt is qua leeftijd en niveau. 
*Er is GEEN les in de herfstvakantie (28/10-3/11), kerstvakantie (21/12-3/1) en krokusvakantie (22-28/2) 

Prijs:
voor 1u tennisles (23 weken) = € 345,-
voor 1,5u tennisles (23 weken) = € 515,-

 
 

Inschrijving voor de winterlessen gebeurt door betaling VOOR 9 september 2019 
op rekeningnummer BE03 1430 6525 0284

Kom naar de Open Deur Dag in TC TENZA op 8 september
of naar de Kennismakingsdag in TC DE KAMME op 7 september 

telkens van 10u tot 12u



HORIZON 
bestaat precies 

twee jaar en heeft 
in die korte tijd 

al tien provinciale 
titels behaald. Ook 
dit jaar hebben vijf 

interclubteams zich 
geplaatst voor de 

nationale eindronde in 
september. 

i Meisjes 15 2 wordt kampioen in Panorama.

h Dames 2 wordt kampioen in De Berken (Meise).
 f Winst in Diest voor Jongens 13 1.

i Meisjes 15 1 winnen hun halve finale.

h 
Dames 4 
wordt kampioen in 
Sollenbeemd (Halle).

i Winst voor Heren 3 in Wezemaal.
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h Dames 2 en 4 winnen hun halve finale
i Winst in het Zeen


