
EEN ZOMER VOL TENNIS 
BIJ LTC HORSSEN!

WWW.LTC-HORSSEN.NL

 SUMMERSCHOOL  • JEUGD ◘• OLD STARS ◘• ZOMERLID



DE SPORTZOMER VAN LTC HORSSEN
 

Wil je proberen of tennis iets voor jou is? Heb je lang niet meer ge-
speeld en ben je toe aan een aantal lessen? Of wil je gewoon lekker 
in de zomer buiten sporten? 
 
Dan heeft LTC Horssen deze zomer een mooi aanbod voor jou! 
Een serie lessen voor jong en oud, met of zonder tenniservaring of 
een zomerlidmaatschap met onbeperkte vrijheid.
De clinics zijn op zondag 27 juni, 4, 11, 18 juli & 28 aug en 5 september. 
 
Inschrijven kan tot uiterlijk 13 juni via www.ltc-horssen.nl

Alle activiteiten worden aangeboden conform de op dat moment 
geldende Corona regels.

MEER INFO EN AANMELDEN? 
GA NAAR: WWW.LTC-HORSSEN.NL



SUMMERSCHOOL 
- voor iedereen vanaf 18 jaar
- 6x een tennisles van een professionele trainer
- een gratis lidmaatschap tot einde van het jaar
- buiten de lessen zo vaak tennissen als je wilt
- een buddy indien gewenst, voor al je tennisvragen
- kosten € 50,-

ZOMERLIDMAATSCHAP
-vrij tennissen in de maanden juni, juli en augustus 

-kosten senioren €25,-, jeugd €15,-

OLD STARS ZOMERLES
- old star tennis is speciaal voor senioren. Met aangepaste 
regels en ballen is deze vorm geschikt voor iedereen, met of 
zonder tenniservaring. Speciaal in deze zomer 6 lessen om je 
techniek wat bij te spijkeren.
- 6 lessen door een gecertifideerde trainer en onze old-star 
         begeleider
- voor ervaren en beginnende tennisers
- buiten de lessen vrij tennissen tot de laatste les
- leenracket inbegrepen
- kosten: € 40,-

JEUGD ◘SUMMERSCHOOL
- 6x een tennisles van een professionele trainer
   in een jeugdgroep
- buiten de lessen vrij tennissen tot de laatste les
- leenracket inbegrepen
- kosten €35,-



Over LTC Horssen 

LTC Horssen is een kleine maar gezellige club midden in het Land 
van Maas en Waal. Met voldoende leden om altijd wel een tennis-
maatje te vinden, maar ook weer niet te veel, zodat er veel ruimte is 
om vrij te tennissen.

Als lid van LTC Horssen kun je onbeperkt vrij tennissen. Daarnaast 
kun je deelnemen aan tennislessen, een voorjaars- en najaarscom-
petitie, het jaarlijkse open Kwebbel toernooi en tal van interne activi-
teiten. Voor jeugdleden is er een jaarrond programma met sportieve 
en leuke activiteiten, Speciaal voor senioren is er Old Star tennis. 

Meer weten of wil je kennis maken? 
Ga naar ltc-horssen.nl, mail ons op info@ltc-horssen.nl
of neem contact op met een van de bestuursleden:  
Martijn Smits, Marc Fransen, Jacqueline Verhaaf, 
Geert Tonissen en Paul Groenen


