
KIDSTENNIS
= FUN! 
WAT?
Testlesje
Voorbereidende
tennisvaardigheden.

WIE?
Kids van 3 tot 5 jaar.

WANNEER?
Zaterdag 05/03/2022
10u

WAAR?
T.C. Sportec
Warandestraat 1A
9770 Kruisem

CONTACT
Nina.linskens@hotmail.com

www.tcsportec.be



Beste ouders,

Jullie zijn op zoek naar ontspanning, spel en sport voor jullie kind(eren)?
Eén adres: Tennis Club Sportec Kruishoutem!
De club is deze winter opgestart met een programma specifiek voor kinderen 
van 3, 4 en 5 jaar en zal dit programma komende lente en zomer verderzetten.
Jullie willen weten hoe een lesje voor de kinderen eruitziet en wat het allemaal 
inhoudt? Wat zijn de aandachtspunten, wat willen we de kinderen bijbrengen?
Om op al deze vragen een antwoord te geven, organiseert TC Sportec op: 

ZATERDAG 5 maart 2022
Van 10 tot 11 u
GRATIS TESTLESJE
Voor kinderen geboren tussen 2018 en 2016 

Aan de hand van spelletjes en oefeningetjes zullen de kinderen getest worden 
op hun motoriek, behendigheid, reactievermogen... Het leuk vinden van de 
spelletjes en oefeningen zal een waardemeter zijn om het kind al dan niet in te 
schrijven. 

Na het testlesje, dat ongeveer 40 minuutjes zal duren, zullen jullie de 
gelegenheid hebben om vragen te stellen. Het doel van de lesjes is het kind 
zowel algemene motoriek (die voor alle sporten kan gebruikt worden) als fijne 
motoriek (specifiek voor het tennis) bij te brengen. Het speelse karakter zal 
steeds centraal staan.
Deze lessen worden gegeven door Nina Linskens, sport- en 
bewegingsdeskundige, regentes LO en ergotherapeut.
Kinderen geboren in 2018 kunnen zich inschrijven voor de zomerstages en de 
winterlessen. Kinderen geboren in 2017 of vroeger kunnen zich inschrijven voor 
de lentelessen (start net na de paasvakantie), zomerstages en winterlessen.
Meer info gewenst ? Mail gerust jullie vragen naar nina.linskens@outlook.com 
of cis.engels@telenet.be

WIL(LEN) JULLIE KIND(EREN) ZATERDAG 5 MAART NAAR HET TESTLESJE KOMEN ! 
TOP !

Graag dan jullie komst even melden op cis.engels@telenet.be voor wo 02/03
Adres : TC Sportec Kruishoutem
             Warandestraat 1/A
             9770 Kruisem


