
TENNISSTAGES

PADELSTAGES

PADELLESSEN
OP ONZE 9 PADELCOURTS

2 outdoor courts
3 overdekte courts

4 indoor courts

Door onze indoorvelden kan jouw 
les ook doorgaan bij slecht weer!

Lessenreeks 1: 
van september tot de paasvakantie

Lessenreeks 2: 
van de paasvakantie tot de zomervakantie

Kidspadel (6 - 12 jaar)
Tienerpadel (12 - 18 jaar)

Volwassenen (+18)

professionele padeltraining in
groepen van 4 deelnemers

Alle prijzen en info vind je op

www.gtpa.be
in samenwerking met:

KIDSTENNISKAMPEN 
van 5 tot 13 jaar

5 dagen tennisplezier van 10 u. tot 16 u.
voor- en naopvang van 9 u. tot 17 u.

€ 165 / deelnemer, optie lunchpakket € 30

TIENERSTAGES
van 13 tot 18 jaar

maandag - woensdag - vrijdag
of dinsdag - donderdag - vrijdag

telkens van 17 u. tot 19 u., € 95 / deelnemer

AFTER-WORKSTAGES
voor volwassenen

maandag, woensdag en vrijdag van 19 u. tot 21 u.
dinsdag, donderdag en vrijdag van 19 u. tot 21 u.

€ 105 / deelnemer, voor beginners tot gevorderden

KIDSPADEL & OMNI
padel en omnisport van 5 tot 13 jaar

5 dagen padeltraining en andere leuke sporten
€ 155 / deelnemer, optie lunchpakket € 30

TIENERSTAGES
vanaf 13 jaar

van maandag t.e.m. vrijdag
telkens van 16 u. tot 18 u., € 115 / deelnemer

AFTER WORK PADELSTAGES
voor volwassenen vanaf 18 jaar

maandag en dinsdag OF woensdag & donderdag
telkens van 18.30 u. tot 20.30 u. of van 20.30 u. tot 22.30 u.

€ 95 / deelnemer, voor beginners tot gevorderden

www.gtpa.be
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Altĳ d al willen leren tennissen? Je bent bĳ  ons aan het juiste adres!
Bekij k hier ons aanbod van onze tennisschool voor schooljaar 2022-2023:

TENNIS & PADEL ACADEMY: 33 weken FUN!
     Van 19 september 2022 tot 25 juni 2023

De grootste tennis- én padelschool van Antwerpen

GYM SPORTCENTRUM 
Alice Nahonlei 2 - 2900 Schoten

www.gtpa.be
Vragen of meer info?

tennisschool@gym.be

padel@gym.be

Schrij f online in voor je les of stage op www.gtpa.be,
klik rechts bovenaan op MyGTPA

WIT

BLAUW

ROOD

ORANJE

GROEN

TIENERS

VOLWASSENEN

3 - 4 - 5 jaar
2de en 3de kleuterklas
2019 - 2018 - 2017

5 of 6 jaar
3de kleuterklas of na een test

2017 - 2016

7 of 8 jaar
2de en 3de leerjaar

2015 - 2014

8 of 9 jaar
3de en 4de leerjaar

2014 - 2013

10 of 11 jaar
5de en 6de leerjaar

2012 - 2011

12 jaar
en ouder

20 jaar
en ouder

Woensdag
om 14u, 15u of 16u

Woensdag om 14u, 15u of 16u
Vrĳ dag om 16u of 17u

Woensdag om 14u, 15u of 16u
Vrĳ dag om 16u of 17u

Woensdag om 14u of 15u
Vrĳ dag om 16u of 17u

Zaterdag om 11u

Woensdag om 16u of 17u
Donderdag om 16u of 17u

Vrĳ dag om 16u of 17u
Zaterdag om 10u of 12u

Alle momenten na de schooluren
behalve op woensdagnamiddag

+ tienerteam op zaterdag!

Woensdag om 20u of 21u
Donderdag om 20u of 21u

Periode 1: sep - dec : € 90
Periode 2: jan - apr   : € 90
Periode 3: apr - jun : € 90

€ 430

€ 430

€ 430 : groep van 6 kinderen
€ 590 : groep van 4 kinderen

€ 590 : groep van 4 kinderen

€ 590 : groep van 4 tieners

€ 625 : groep van 4 volwassenen

Geniet van 5% korting indien u het lesgeld betaalt voor 1 augustus 2022. Mogelij kheid tot betaling in 2 schij ven (zonder korting).

Tij dens de schoolvakanties gaan de lessen niet door:
herfstvakantie 31 oktober  t.e.m.  6 november
kerstvakantie 24 december t.e.m. 8 januari
krokusvakantie 20 februari t.e.m. 26 februari
paasvakantie 3 april  t.e.m. 16 april

Deze kalender is inclusief 2 wedstrij dweken: in december en juni
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