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TENNISLESSEN OP ALLE NIVEAUS
Als recreant kun je bij Amstelpark Tennis terecht voor de beste tennislessen in 
groepsverband of privé. Amstelpark heeft uitsluitend professionele tennistrainers 
in dienst en zij geven tennisles op ieder niveau voor jong en oud. De lessen worden 
ingedeeld naar speelsterkte zodat je altijd op jouw niveau kan tennissen. Er wordt 
7 dagen per week lesgegeven.

Koenenkade 8   
1081 KH Amsterdam 
(020) 3010 715 

tennis@amstelpark.nl
www.amstelpark.nl

SCHRIJF JE HIER IN:

TENNISLESSEN ZOMER

Junioren & senioren
2023

Schrijf je in: www.amstelpark.NL



Junioren (1 april 2023 t/m 30 september 2023) 
Deze lesperiode bestaat uit 16 lessen. Wij vragen u een zo ruim mogelijke 
beschikbaarheid op te geven. (min 5 lesuren)

Cursus Wit 
Beginnerslessen (4 t/m 10 jaar) | max. 10 kinderen op 1 baan

16 lessen                                                               € 399

Tennis Kids Rood 
Vervolglessen beginnende jeugd (5 t/m 10 jaar) | max. 10 kinderen op 1 baan

16 lessen                                                               € 399

Tennis Kids Oranje
Gevorderde jeugd (7 t/m 12 jaar) | max. 8 kinderen op 2 banen

16 lessen                                                               € 480

Tennis Kids Groen
Gevorderde jeugd (7 t/m 14 jaar) | max. 8 kinderen op 2 banen

16 lessen                                                               € 480 

Jeugd Geel 
Gevorderde jeugd (11 t/m 17 jaar) | max. 8 kinderen op 2 banen  
 
16 lessen                                                               € 480

Jeugd Blauw 
Beginnende jeugd (10 t/m 17 jaar) | max. 8 kinderen op 2 banen  

16 lessen                                                               € 480

Privétraining junioren (max. 2 personen) 
16 lessen                                                                         € 1600 

 
Senioren (1 april 2023 t/m 30 september 2023) 
Deze lesperiode bestaat uit 16 lessen. Wij vragen u een zo ruim mogelijke 
beschikbaarheid op te geven. (min 5 lesuren)

Cursus voor beginnende senioren (zonder ervaring) 
Max. 8 personen op 2 banen 

16 lessen                                        € 480

Cursus voor gevorderde senioren 
(1 seizoen ervaring tot competitieniveau, indeling op speelsterkte) 
4 personen op één baan

16 lessen                                         € 560

Cursus voor gevorderde senioren
(1 seizoen ervaring tot competitieniveau, indeling op speelsterkte) 
Max. 8 personen op twee banen

16 lessen                                                   € 480

Cursus voor gevorderde senioren – 1½ lesuur + ½ uur vrijspelen
(1 seizoen ervaring tot competitieniveau, indeling op speelsterkte) 
Deze lessen worden gegeven op maandag t/m vrijdag 21:00 - 23:00 uur.

16 lessen

4 personen | 1 baan                            € 840
8 personen | 2 banen                            € 760

Privétraining senioren (max. 2 personen) 
16 lessen                                                                         € 1600 


