
     K.G.T.C.ZWEVEGEM 
 

     ZOMERSTAGE 
 

De week van 13/07/2020 tot en met 17/07/2020 richt K.G.T.C. Zwevegem naar jaarlijkse 

gewoonte een tenniskamp in. Net als voorgaande jaren zullen de inschrijvingen via  

mail gebeuren. De tennislessen worden gegeven in combinatie met omnisport tot en met 

niveau groen, vanaf niveau Halfgev. is het 4 uur tennis per dag.  

Alle lessen worden gegeven door gediplomeerde trainers. 

 

 

Wie kan deelnemen? 
Alle jongeren vanaf het 3 de kleuter tot en met 16 jaar. 

Op het zelfde moment gaat er ook een competitiestage door. 

Niveau: 
Kidstennis ( blauw, rood, oranje, en groen) Halfgev en Gev.  

Alle niveaus onder niveau Halfgev..krijgen 2u omnisport en 2u tennis (op de zelfde locatie)  

Vanaf niveau Halfgev. is het 4 uur tennis/dag 

Dit enkel als er voldoende inschrijvingen daarvoor zijn. 

 

Waar: 
K.G.T.C. Bekaertstraat 11a  Zwevegem 

 

Wanneer: 

Week: van Maandag 13/07/20 tot en met vrijdag 17/07/20  

Iedere dag van 10u tot 15u45 

 

 

Het dagprogramma ziet er als volgt uit: 

10u-11u : tennis/ omnisport 

11u-11u15 : pauze 

11u15-12u15 : omnisport/tennis 

 

12u15-13u30 : middagpauze met eigen lunch door de kinderen zelf mee te brengen, één drankje 

en dessert worden door de club aangeboden en op vrijdag een warme maaltijd. 

 

13u30-14u30 : tennis/omnisport                           

14u30-14u45 : pauze 

14u45-15u45: omnisport/tennis. 

 

OP DONDERNAMIDDAG GAAN WE ZWEMMEN.(indien mogelijk) 

EN DIT VOOR IEDEREEN. 

Vergeet jullie zwemgerief niet!!!!!!   



 

 

Hoe inschrijven? 

 
Jullie kunnen individueel inschrijven door een mailtje te sturen naar serruysmichel@hotmail.com 

Hierbij vermeldt u: 

Naam, telefoonnummer, geboortedatum, niveau ,en emailadres. 

Wij zullen zelf groepjes vormen met de inschrijvingen die we ontvangen hebben.  

U ontvangt dan van mij een bevestiging van uw inschrijving en deelname rond 28 juni.   

 

Wanneer inschrijven? 

 
Inschrijven kan vanaf nu tot ten laatste Vrijdag 26 juni 2020. 

Om een goede organisatie te kunnen aanbieden, vragen wij u om deze datum te respecteren!!!!!! 

De respectievelijke week gaat door bij voldoende inschrijvingen! 

 

Tarief ! WEEK 2 v/d zomervakantie 
De prijs voor het sportkamp bedraagt 125 euro voor de kinderen die 2u tennis en 2u omnisport 

volgen. 

Voor wie 4u per dag tennis volgt is dit 150 euro. 

 

De betaling kan zowel cash als met bankcontact!!!!!! 

 

Hierin zitten tennislessen, omnisport, iedere middag één drankje, dessert, zwembeurt en op 

vrijdagmiddag een warme maaltijd. 

 

Betaling gebeurt de eerste dag van het kamp om 9u30. 

********************************************** 
Opgepast : Je moet lid zijn om te kunnen deelnemen aan het sportkamp!! Ben je nog 

geen lid en wil je toch een sportkamp volgen, dan kan je u lid maken op voorhand via 

Tennis Vlaanderen. 

 

Het trainersteam.                                                      

mailto:serruysmichel@hotmail.com

