KAMPEN EN STAGEWEKEN PASEN EN ZOMER 2021
JEUGD & VOLWASSENEN

KAMPEN EN STAGES: kidstennis & clubtennis

PASEN & ZOMER: TENNISKAMPEN voor wit, blauw, rood, oranje, groen (2017-2009)
Paaskamp 1

6- 9 april (4 dagen)

Voor jongeren van 4-12 jaar.
Van 9 tot 16u: tennis afgewisseld met sport en spel.
Opvang mogelijk van 8u30 tot 17u.
prijs leden:
prijs niet-leden:

Zomerkamp 1
Zomerkamp 2
Zomerkamp 3
Zomerkamp 4

100 euro (10 euro korting voor tweede kind)
120 euro (10 euro korting voor tweede kind)

12- 16 juli
26 - 30 juli
9 - 13 augustus
23 - 27 augustus

Voor jongeren van 4-12 jaar.
Van 9 tot 16u: tennis afgewisseld met sport en spel.
Opvang mogelijk van 8u tot 17u.
prijs leden:
prijs niet-leden:

120 euro (10 euro korting voor tweede kind)
140 euro (10 euro korting voor tweede kind)

STAGES VOOR COMPETITIESPELERS JEUGD

PASEN: Interclubstage (enkel voor leden)
specifiek voor interclubspelers

12 - 16 april

9u-16u: U9 en U11
hele dag stage
training van 2.5u per dag gedurende 5 dagen (in de voormiddag), gericht op voorbereiding
van de interclub; andere activiteiten voorzien in de namiddag (opvang voorzien tot 16u) –
formule enkel mogelijk indien minstens 8 deelnemers
prijs 140 euro

13u-15u30: U13 en U15
halve dag stage
training van 2.5u per dag gedurende 5 dagen, gericht op voorbereiding van de interclub
prijs 100 euro
16u-18u: jeugd + 16 jaar
training van 2u per dag gedurende 5 dagen, gericht op voorbereiding van de interclub
prijs 80 euro

ZOMER: COMPETITIESTAGES
U9 en U11
Competitiestage 1
Competitiestage 2

05-09 juli
16-20 aug

tornooi: Tennis Wezemaal
tornooi: TC Lovanium

Van 9u30-15u met opvang vanaf 9u en tot 16u
Voormiddag: tennistraining of tornooibegeleiding indien poule in de voormiddag
Namiddag: tornooibegeleiding indien poule in de namiddag of aansluiten bij namiddag
programma dat kan bestaan uit: kennismaking met andere sporten, tactiek tennis, begeleid
spelen, dubbeltornooi, ping-pong tornooi, conditietraining,…
Einde van de stage voorzien om 15u met mogelijke opvang tot 16u.
Indien nodig kan er tussen 16-17u nog betaalde na-opvang voorzien worden.
Deze stages kunnen doorgaan bij een min. aantal inschrijvingen van 8 deelnemers.
prijs leden 140 euro
niet leden 170 euro
(inschrijvingsgeld voor tornooideelname dient apart betaald te worden)

U13-15-18
Competitiestage 1
Competitiestage 2
Competitiestage 3
Competitiestage 4

05-09
19-23
02-06
16-20

juli
juli
aug
aug

tornooi: Tennis Wezemaal
tornooi: nog te bepalen
tornooi: nog te bepalen
tornooi: TC Lovanium

U13 & U15:
U18:

competitiestage met of zonder tornooideelname
competitiestage zonder tornooideelname (enkel training in de voormiddag)

9u30-12u:

tennistraining voor alle leeftijdsgroepen

Vanaf 12u:
tornooibegeleiding voor diegenen die wedstrijd hebben (U13 en U15)
einde van de stagedag voor wie geen wedstrijd heeft en voor U18

prijs leden 100 euro/ niet-leden 130 euro voor spelers zonder tornooideelname
prijs leden 120 euro/ niet-leden 150 euro voor spelers met tornooideelname
(inschrijvingsgeld voor tornooideelname dient apart betaald te worden)

STAGES VOOR VOLWASSENEN

Zomerstage volwassenen 1
Zomerstage volwassenen 2

12-14-16 juli
2-4-6 augustus

3 trainingsmomenten van elk 1,5u, mogelijke sessies 19u30-21u of 21u-22u30
Je kan voor deze stage individueel inschrijven of als groepje van 3 of 4
prijs leden 55 euro (met 4 in groep), 75 euro (met 3 in groep)
prijs niet- leden 75 euro (met 4 in groep), 100 euro (met 3 in groep)

De online inschrijvingen openen vanaf 20 januari 2021 !!!

