RECREATIE “STAGE”in combinatie met SPORT & SPEL: VANAF 4 JAAR
Wil je leren tennissen of je techniek bijschaven? Dit kan onder leiding van gediplomeerde tennislesgevers
van Tennisschool Zomergem. We spelen een halve dag TENNIS (techniek - tactiek). De andere helft maken
we spelenderwijs kennis met verschillende sporten & spelen... Dit is een kamp vol variatie en nieuwe
uitdagingen, m.a.w. PRET verzekerd!!!

RICHTPRIJS op basis van 5 dagen (= 1 week):
• Dagstage (09.00u – 16.00u):
o

Kleuter & Kids: Wit (2018) - Blauw (2017 – 2016) & Rood (2016 – 2015)

(Prijs 135 euro p.p./week)

o Jeugd: Oranje (2014 – 2013) - Groen (2012 – 2011) & Geel (2010 & ouder) (Prijs 150 euro p.p./week)

• Halve dagstage (09.00u – 12.00u):
o

Kleuter & Kids: Wit (2018) - Blauw (2017 – 2016) & Rood (2016 – 2015)

(Prijs 90 euro p.p./week)

o Jeugd: Oranje (2014 – 2013) - Groen (2012 – 2011) & Geel (2010 & ouder) (Prijs 100 euro p.p./week)

COMPETITIE “STAGE” (met OPTIE tornooibegeleiding): VANAF 8 JAAR
Tieners & Jeugd die wedstrijden wensen te spelen, willen wij helpen en begeleiden om tornooien te spelen.
In de voormiddag is er groepstraining (techniek - tactiek) in de tennisclub. In de namiddag voorzien
we competitiebegeleiding van maandag tot vrijdag naar een tornooi die we vooraf aanduiden op de website.
Je schrijft dan zelf in voor het tornooi en vermeldt bij inschrijven dat je deelneemt aan de
“COMPETITIESTAGE o.l.v. Tennisschool ZOMERGEM” en kan spelen tussen 13.30u – 17.00u van
maandag tot vrijdag.

RICHTPRIJS op basis van 5 dagen (= 1 week):
• Competitiestage (10.30u – 13.00u):
o Jeugd: Oranje (2014 – 2013) - Groen (2012 – 2011) & Geel (2010 & ouder) (Prijs 125 euro p.p./week)
o

Extra optie: tornooibegeleiding (+25 euro p.p./week)

COMPETITIE “TRAINING”: VANAF 12 JAAR (2010)
Tijdens deze 5-daagse trainingen ligt het accent voornamelijk op de tactiek en focussen we op de
moeilijkheden die je ondervindt tijdens de wedstrijden. Deze trainingen gaan door van 13.00u tot 14.30u.

RICHTPRIJS op basis van 5 dagen (= 1 week):
• Competitie “TRAINING” van 13.00u tot en met 14.30u:
o Jeugd: Geel (2010 & ouder) (Prijs 95 euro p.p./week)

VOLWASSEN “TRAINING”: VANAF 18 JAAR
Wil je met een groepje volwassenen met weinig of geen tenniservaring eens proeven van de tennissport
(= Start-2-Tennistraining)?
Of wil je graag als voorbereiding op jouw interclub of tornooien nog wat extra TIPS & TRICKS?
Schrijf je dan in voor een 3-daagse avondstage. Dinsdag – Woensdag & Donderdag (min 4p.)

RICHTPRIJS op basis van 3 dagen (= Dinsdag – Woensdag & Donderdag):
Optie 1: Van 19.00u tot en met 20.30u (Prijs 60 euro p.p./week)
Of
Optie 2: Van 20.30u tot en met 22.00u (Prijs 60 euro p.p./week)

Hieronder enkele praktische zaken:


Opvang PAAS & ZOMER stages 2022 (Prijs: 15€ p.p.):
Vanaf 08.00u is er opvang voorzien en na de stage tot 17.00u!



Eten & Drank:
Kinderen brengen hun eigen lunchpakket mee en er is gratis water tijdens de stages.



Verzekering (Prijs: 15€ p.p.): 1 x te betalen (geldig voor alle kampen tot 31/03/2023)
De prijzen omvatten het kampgeld en het gebruik van materialen.
Verzekering is niet inbegrepen!!!



Betaling en Info:
Betalen doe je via een factuur die je met mail wordt toegestuurd.
Bij annulatie van het kamp wordt 25 euro (vaste kosten) afgetrokken van het inschrijvingsbedrag (tenzij
een medisch attest kan voorgelegd worden).
5 euro korting voor 2e, 3e kind uit zelfde gezin.

WEEK 09: 28/02 - 04/03
• Recreatie “HALVE DAGSTAGE”: Tennis + Sport & Spel (4 – 17 jaar)
• Competitie “STAGE” zonder begeleiding (8 – 17 jaar) van 10.30u tot 13.00u
• Competitie “TRAINING” (vanaf 12 jaar) van 13.00u tot 14.30u
WEEK 14: 04/04 - 08/04
• Recreatie “STAGE”: Tennis + Sport & Spel (4 – 17 jaar)
• Competitie “STAGE” zonder begeleiding (8 – 17 jaar) van 10.30u tot 13.00u
• Competitie “TRAINING” (vanaf 12 jaar) van 13.00u tot 14.30u
WEEK 15: 11/04 - 15/04
• Recreatie “STAGE”: Tennis + Sport & Spel (4 – 17 jaar)
• Competitie “STAGE” met begeleiding naar “ T.C. Sterrenbos ” (8 – 17 jaar)
WEEK 27: 04/07 - 08/07
• Recreatie “STAGE”: Tennis + Sport & Spel (4 – 17 jaar)
• Competitie “STAGE” met begeleiding naar “ T.C. T'lobbeke ” (8 – 17 jaar)
WEEK 28: 11/07 - 15/07
• Recreatie “STAGE”: Tennis + Sport & Spel (4 – 17 jaar)
• Competitie “STAGE” met gratis begeleiding in “ T.C. Zomergem” (8 – 17 jaar)
WEEK 29: 18/07 - 20/07 (prijs a rato naar 3 dagen !!)
• Recreatie “STAGE”: Tennis + Sport & Spel (4 – 17 jaar)
• Competitie “STAGE” zonder begeleiding (8 – 17 jaar) van 10.30u tot 13.00u
• Competitie “TRAINING” (vanaf 12 jaar) van 13.00u tot 14.30u
WEEK 33: 16/08 - 19/08 (prijs a rato naar 4 dagen !!)
• Recreatie “STAGE”: Tennis + Sport & Spel (4 – 17 jaar)
• Competitie “STAGE” zonder begeleiding (8 – 17 jaar) van 10.30u tot 13.00u
• Competitie “TRAINING” (vanaf 12 jaar) van 13.00u tot 14.30u
• Volwassen “TRAINING” op Di 16/08 – Wo 17/08 & Do 18/08
WEEK 34: 22/08 - 26/08
• Recreatie “STAGE”: Tennis + Sport & Spel (4 – 17 jaar)
• Competitie “STAGE” met begeleiding in “ T.C. Racso ” (8 – 17 jaar)
WEEK 35: 29/08 – 31/08 (prijs a rato naar 3 dagen !!)
• Recreatie “STAGE”: Tennis + Sport & Spel (4 – 17 jaar)
• Competitie “STAGE” zonder begeleiding (8 – 17 jaar) van 10.30u tot 13.00u
• Competitie “TRAINING” (vanaf 12 jaar) van 13.00u tot 14.30u

