
K.G.T.C. ZWEVEGEM      

PAASSTAGE 2021 
 

De tweede week van de paasvakantie richt K.G.T.C. Zwevegem naar jaarlijkse 

gewoonte een tennissportkamp in.  Wegens corona zijn de plaatsen beperkt (5 plaatsen per 

kleur).   

Net als voorgaande jaren zullen de inschrijvingen via mail gebeuren.    

De tennislessen worden gegeven in combinatie met omnisport.  

Alle lessen worden gegeven door gediplomeerde trainers. 

 

 

Wie kan deelnemen? 
Alle jongeren vanaf het 3 de kleuter tot 13 jaar. 

OPGEPAST DOOR CORONA ZIJN DE PLAATSEN ZEER BEPERKT. 

 

Niveau: 
Kidstennis (blauw, rood, oranje, en groen)  

 

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

 

Wanneer: 

Week 2: van maandag 12/04/19 tot en met vrijdag 16/04/19 (5 dagen ) 

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. 

13u30-14u30 : tennis/omnisport                           

14u30-14u45 : pauze 

14u45-15u45: omnisport/tennis. 

 

 

Hoe inschrijven? 

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

 

mailto:serruysmichel@hotmail.com


Hierbij vermeldt u: 

Naam, telefoonnummer, geboortedatum, niveau, en emailadres. 

U moet ook reeds lid zijn voor het nieuwe jaar 2021 (dus inschrijven via 

Tennis Vlaanderen). 

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

U ontvangt vervolgens een bevestiging van inschrijving. (rond 25 maart). 

 

Wanneer inschrijven? 

 
Inschrijven kan vanaf nu tot ten laatste zondag 21 maart 2021. 

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

De respectievelijke week gaat door bij voldoende inschrijvingen!. En corona vrije maatregelen. 

 

Tarief : 

 
De prijs voor het sportkamp bedraagt 125 euro  

De betaling kan zowel cash als met bancontact! 

 

Hierin zitten tennislessen, omnisport, iedere middag één drankje, dessert. 

 

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

********************************************** 
Opgepast : Je moet lid zijn van KGTC ZWEVEGEM om te kunnen deelnemen aan het 

sportkamp!! Ben je nog geen lid en wil je toch het sportkamp volgen,  

dan kan je u lid maken op voorhand via Tennis Vlaanderen. 

WIE GEEN LID IS KAN NIET DEELNEMEN. 

 

 

Het trainersteam.                                                      


