
  
 
 

 

 

 
Les data 2023 - Junioren 

 
• De trainingen bestaan uit 15 weken les van elk 60 minuten, waarvan 10 minuten worden besteed aan het 

zelfstandig inspelen/ warming up. 
• Op de volgende data zijn er geen lessen: Pasen (ma 10 april)-Koningsdag (27 april)-Meivakantie (29 april t/m 7 

mei)-Hemelvaartsdag (18 mei), Pinksteren (ma 29 mei), Zomervakantie (za 22 juli t/m zo 3 sept) Open Toernooi 
12-20 aug-Clubkampioenschappen 2 sept-8 sept. (lessen voor 18 uur wel gewoon deze week)  

• De trainingen gaan altijd door, tenzij door de trainer afgemeld. Bij twijfel kunt u contact opnemen met 
uw trainer. 

• Indien u verhinderd bent, verzoeken wij u dat zo tijdig mogelijk aan uw tennisleraar te laten weten. 
• Bij afwezigheid bij een groep training vervalt hierbij de les, bij een privétraining (alleen les) wordt deze les 

ingehaald mits deze 24 uur van tevoren afgemeld is.  
• Bij uitval van training door ziekte van de leraar of een aan de leraar toe te rekenen oorzaak zal de trainer 

worden vervangen of zullen de trainingen worden ingehaald. 
• Bij lesuitval wegens onbespeelbare banen geldt de om-en-om regel: met een max van 2 inhaallessen. De 1e uitval 

les wordt ingehaald op uw vaste lestijd in de week aansluitend op de laatste reguliere les, de 2e uitval les vervalt, 
de 3e uitval les wordt ingehaald en de 4e uitval les vervalt. Na 28 september zal er niet meer worden ingehaald.  

• Eenmaal aangevangen lessen worden niet ingehaald.  
 

Les Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 
 

 
1 3 april 4 april 5 april 6 april 7 april  
2 17 april 11 april 12 april 13 april 14 april  
3 24 april 18 april 19 april 20 april 21 april  
4 8 mei 25 april 26 april 11 mei 28 april  
5 15 mei 9 mei 10 mei 25 mei 12 mei  
6 22 mei 16 mei 17 mei 1 juni 19 mei  
7 5 juni 23 mei 24 mei 8 juni 26 mei  
8 12 juni 30 mei 31 mei 15 juni 2 juni  
9 19 juni 6 juni 7 juni 22 juni 9  juni  
10 26 juni 13 juni 14 juni 29 juni 16 juni  
11 3 juli 20 juni 21 juni 6 juli 23 juni  
12 10 juli 27 juni 28 juni 13 juli 30 juni  
13 17 juli 4 juli 5 juli 20 juli 7 juli  
14 4 sept 11 juli 12 juli 7 sept 14 juli  
15 11 sept 18 juli 19 juli 14 sept 21 juli  
inhaal 18 sept 5 sept 6 sept 21 sept 8 sept  
inhaal 25 sept 16 sept 13 sept 28 sept 15 sept  

   
Kijk voor alle jeugd- en senioren events op het kopje nieuws en evenementen.  

Zet de volgende activiteit alvast in je agenda:  
Jeugd sport Event indoor: 1,2 & 3 maart op Arnolduspark in Hoofddorp (balsporten + Skiën)  

Jeugd Sport Event van maandag 24 t/m woensdag 26 juli 2023 Bij TV Amsterdamse Bos 
 

Team Tennisschool Scheepens-Schultz 
 

Sacha: 06-27271760 |Sander: 06-15202526 | Jainy: 06-34199809 | Nicole: 06-22174034 | Carin: 06-15094760 
Bas: 06-86359486  | Igor: 06-18798175  | Willem: 06-53745508  | Steffan: 06-48649022 

 
 
 
Vragen of opmerkingen? Kijk op www.tennisschoolscheepens-schultz.nl of mail naar info@tennisschoolscheepens-schultz.nl 


