
Kosten training Toptennis seizoen 2021 / 2022

Naam Omschrijving kosten per maand aantal weken start datum
Oranje  All-In / Regio Plus training 2x 1,5 uur groepstraining en 2x 1 uur fysiek (gekoppeld aan tennis) 182,50€                    39 Vanaf 1 november
Korting! Inclusief:

2x pj extra trainingsdag(deel)
1x pj voedinsgadvies ouders
1x pj ouderavond en 2x pj oudergesprekjes
2x pj fysieke testen
Hoody House of Tennis
Privetraining optioneel, maar wordt wel geadviseerd.
Naast deze training is min. 1x clubtraining verplicht.

Naam Omschrijving kosten per maand aantal weken start datum
Combi-training: 1x KNLTB instroom / 1x Regio Plus 
training Oranje 2x 1,5 uur groepstraining en 2x 1 uur fysiek (gekoppeld aan tennis)

182,50€                    39 Vanaf 1 november
Korting! Inclusief:

2x pj extra trainingsdag(deel)
1x pj voedinsgadvies ouders
1x pj ouderavond en 2x pj oudergesprekjes
2x pj fysieke testen
Hoody House of Tennis
Privetraining optioneel, maar wordt wel geadviseerd.
Naast deze training is min. 1x clubtraining verplicht.

Naam Omschrijving kosten per maand aantal weken start datum
Instroomtraining KNLTB Oranje 1x 1,5 uur groepstraining en 1 uur fysiek (gekoppeld aan tennis) 91,50€                      39
Hiervoor komen alleen kinderen in aanmerking die
door de KNLTB geselecteerd zijn.

Naam Omschrijving kosten per maand aantal weken start datum
Groen All-In / Regio Plus training 2x 2 uur groepstraining en 2x 1 uur fysiek (gekoppeld aan tennis) 238,75€                    39 Vanaf 1 november
Korting! Inclusief:

2x pj extra trainingsdag(deel)
1x pj voedinsgadvies ouders
1x pj ouderavond en 2x pj oudergesprekjes
2x pj fysieke testen
Hoody House of Tennis
Privetraining optioneel, maar wordt wel geadviseerd.
Naast deze training is 1x clubtraining wel verplicht.

Naam Omschrijving kosten per maand aantal weken start datum
Combi-training: 1x KNLTB instroom / 1x Regio Plus 
training Groen

2x 2 uur groepstraining en 2x 1 uur fysiek (gekoppeld aan tennis)
238,75€                    39 Vanaf 4 oktober

Korting! Inclusief:
2x pj extra trainingsdag(deel)
1x pj voedinsgadvies ouders
1x pj ouderavond en 2x pj oudergesprekjes
2x pj fysieke testen
Hoody House of Tennis
Privetraining optioneel, maar wordt wel geadviseerd.
Naast deze training is 1x clubtraining wel verplicht.

Naam Omschrijving kosten per maand aantal weken start datum
Instroomtraining KNLTB Groen 1x 2 uur groepstraining en 1 uur fysiek (gekoppeld aan tennis) 115,00€                    39
Hiervoor komen alleen kinderen in aanmerking die
door de KNLTB geselecteerd zijn.

Naam Omschrijving kosten per maand aantal weken start datum
U12 All-In 3x 2 uur groepstraining en 3x 1 uur fysiek (gekoppeld aan tennis) 560,00€                    39 vanaf 13 september
Korting! 1 uur per week privetraining

Inclusief:
2x pj extra trainingsdag(deel)
1x pj voedinsgadvies 
1x pj ouderavond en 2x pj oudergesprekjes
2x pj fysieke testen
Mentale groepssessies olv sportpsyholoog Ivo Spanjersberg
Hoody House of Tennis
Naast deze training is 1x clubtraining wel verplicht.

Naam Omschrijving kosten per maand aantal weken start datum
U14 All-In 4x 2 uur groepstraining en 4x 1 uur fysiek (gekoppeld aan tennis) 670,00€                    39 vanaf 13 september
Korting! 1 uur per week privetraining

Inclusief:
2x pj extra trainingsdag(deel)
1x pj voedinsgadvies 
1x pj ouderavond en 2x pj oudergesprekjes
2x pj fysieke testen
Mentale groepssessies olv sportpsyholoog Ivo Spanjersberg
Hoody House of Tennis
Optioneel: cognitieve testen (€ 80,00)

Naam Omschrijving kosten per maand aantal weken start datum
U16 All-In 4x 2 uur groepstraining en 4x 1 uur fysiek (gekoppeld aan tennis) 770,00€                    39 vanaf 13 september
Korting! 1,5 uur per week privetraining

Inclusief:
2x pj extra trainingsdag(deel)
1x pj voedinsgadvies 
1x pj ouderavond en 2x pj oudergesprekjes
2x pj fysieke testen
Mentale groepssessies olv sportpsyholoog Ivo Spanjersberg
Hoody House of Tennis
Optioneel: cognitieve testen (€ 80,00)

Naam Omschrijving kosten per maand aantal weken start datum
Toptennis groepstraining 2x per week 2x pw  3 uur per training: 2 uur tennis, 1 uur fysiek 305,00€                    39 vanaf 13 september

Inclusief:
2x pj extra trainingsdag(deel)
1x pj voedinsgadvies 
1x pj ouderavond en 2x pj oudergesprekjes
2x pj fysieke testen
Mentale groepssessies olv sportpsyholoog Ivo Spanjersberg
Hoody House of Tennis
Naast deze training is min. 1x clubtraining wel verplicht.

Naam Omschrijving kosten per maand aantal weken start datum
Toptennis groepstraining 3x per week 3x pw  3 uur per training: 2 uur tennis, 1 uur fysiek 439,00€                    39 vanaf 13 september

Inclusief:
2x pj extra trainingsdag(deel)
1x pj voedinsgadvies 
1x pj ouderavond en 2x pj oudergesprekjes
2x pj fysieke testen
Mentale groepssessies olv sportpsyholoog Ivo Spanjersberg
Hoody House of Tennis
Naast deze training is min. 1x clubtraining wel verplicht.

Naam Omschrijving kosten per maand aantal weken start datum
Toptennis groepstraining 4x per week 4x pw  3 uur per training: 2 uur tennis, 1 uur fysiek 571,00€                    39 vanaf 13 september

Inclusief:
2x pj extra trainingsdag(deel)
1x pj voedinsgadvies 
1x pj ouderavond en 2x pj oudergesprekjes
2x pj fysieke testen
Mentale groepssessies olv sportpsyholoog Ivo Spanjersberg
Hoody House of Tennis

Naam Omschrijving kosten per maand aantal weken start datum
Toptennis groepstraining 5x per week 5x pw  3 uur per training: 2 uur tennis, 1 uur fysiek 705,00€                    vanaf 13 september

Inclusief:
2x pj extra trainingsdag(deel)
1x pj voedinsgadvies 
1x pj ouderavond en 2x pj oudergesprekjes
2x pj fysieke testen
Mentale groepssessies olv sportpsyholoog Ivo Spanjersberg
Hoody House of Tennis

Naam Omschrijving kosten per maand aantal weken start datum
Toptennis Privetraining 1 uur pw 1 uur pw privetraining tennis 240,00€                    39 vanaf 13 september

Naam Omschrijving kosten per maand aantal weken start datum
Toptennis Privetraining 1,5 uur pw 1,5 uur pw privetraining tennis 360,00€                    39 vanaf 13 september

Naam Omschrijving kosten per maand aantal weken start datum
Toptennis Prive 1 uur fysieke training 1 uur pw privetraining fysiek 239,00€                    39 vanaf 13 september

Naam Omschrijving kosten per maand aantal weken start datum
Toptennis Duo-training 1 uur pw 1 uur pw duo-training tennis 120,00€                    39 vanaf 13 september

Naam Omschrijving kosten per maand aantal weken start datum
Toptennis Duo-training 1,5 uur pw 1,5 uur pw duo-training tennis 180,00€                    39 vanaf 13 september


