
  

 

Luijks Trainingen.  

Luijks Trainingen heeft een ruim aanbod in met name tennis gerelateerde activiteiten. Denk 

hierbij aan lesactiviteiten op dit gebied voor jong en oud waarbij met name plezier voorop staat. 

Tevens besteed ik aandacht aan zowel de techniek als de tactiek op dit gebied.  

  
  

Wat kan ik voor Uw vereniging betekenen het komende zomerseizoen :  

Ik ben vanaf week 12 (20 maart) in 2023 de gehele woensdag beschikbaar om zowel aan 

senioren als junioren en mogelijk ook nog tenniskids les te geven. Bovendien zijn er op andere 

dagen in overleg in de ochtenduren ook nog extra mogelijkheden.   

Voor vragen kunt u een mail sturen naar thom.luijks@hotmail.com of via WhatsApp 

Telefoonnummer:   06-57598097  

 

mailto:thom.luijks@hotmail.com


  

 

  

Tarieven en mogelijkheden  

  

    Cursisten  Lessen  Lesgeld    Tijd  

Senioren (vanaf 18 jaar)  

    

      

  

  

  

  

  

  

  

Groepstraining   4  20  € 260  2*€130  60  

Groepstraining   3  20  € 260  2*€130  45  

Duo training   2  20  € 260  2*€130  30  

Privé training   1  10  € 260  2*€130  30  

               

Junioren (11 t/m 17 jaar)  

    

      

  

  

  

  

  

  

  

Groepstraining   6  20  € 240 2*€120 60  

Groepstraining   4  20  € 240     2*€120  60  

Groepstraining   3  20  € 240     2*€120  45  

Privé training   1  10  € 240     2*€120  30  

               

Tenniskids (6 t/m 11 jaar; rood, oranje/groen)  

        

  

  

  

  

  

  

Groepstraining  6  20  € 240  2*€120  60  

Groepstraining  4  20  € 245     2*€120  60  

Groepstraining  3  20  € 240     2*€120  45  

Privé training  1  10  € 240     2*€120  30  

  

  

Extra activiteiten   

• Gedurende het seizoen zullen we in overleg kijken of we nog andere activiteiten kunnen 

uitvoeren op de vereniging in de vorm van bijvoorbeeld competitietraining en of clinics voor de 

diverse doelgroepen.  



  

 

  

  

Lesreglement  

• Deelname aan trainingen dient te geschieden in normaal geaccepteerde tenniskleding en op 

schoeisel welke zijn geschikt voor de ondergrond waarop de trainingen gegeven worden.  

• Indien, om welke omstandigheid dan ook, een training niet kan worden bijgewoond gelieve deze 

tijdig (minimaal een dag van te voren) door te geven aan de betreffende trainer.  

• Het al of niet tijdig afmelden van een training geeft geen recht op een inhaalles.  

• Indien als gevolg van een blessure, ziekte of een andere omstandigheid een of meerdere 

trainingen niet kunnen worden genoten, worden deze niet ingehaald en/of worden hiervoor 

geen trainingsgelden terugbetaald.  

• Een standaard lesuur duurt 60 minuten, waarvan 50 minuten instructie tijd. De overige 10 

minuten kunnen door de leerlingen/ cursisten gebruikt worden om een warming-up te doen, in 

te spelen, of wedstrijdvormen te spelen.  

Inhalen training  

Er is slechts sprake van inhaaltrainingen als gevolg van:  

• Weersomstandigheden  

Bij het uitvallen of deels uitvallen van een training als gevolg van weersomstandigheden 

(neerslag of weersinvloeden) wordt deze een “regenles” genoemd. Onder het deels uitvallen 

van een training wordt verstaan een training waarvan de geplande trainingstijd minder dan 50% 

is verstreken. De eerste regenles is voor rekening van de cursist en wordt niet ingehaald. Indien 

een trainer op eigen initiatief besluit een eerste regenles in te halen wordt de eerstvolgende 

regenles als eerste regenles beschouwd. Een tweede regenles is voor rekening van “Luijks 

trainingen” en dient te worden ingehaald en wordt “inhaalles” genoemd. Per trainingscyclus 

worden er maximaal 2 lessen ingehaald die uitvallen door weersomstandigheden.  

  

  



  

 

  

• Verhindering trainer  

Indien als gevolg van een verhindering van de trainer een training geen doorgang vindt is er 

sprake van een inhaalles.  

• Verenigingsactiviteit  

Indien als gevolg van een verenigingsactiviteit een training geen doorgang vindt is er sprake van 

een inhaalles.  

Inhaallessen kunnen als afzonderlijke trainingen gegeven worden met de normale trainingsduur, 

maar ook als aanvulling op een normale training, waarbij de aanvulling slechts de halve 

trainingsduur mag hebben.  

Al deze vormen van inhaal lessen, en de regels daaromtrent gelden alleen als er geen sprake is van 

overmacht.  

  

  


