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5 DAGEN training
VAN 17U TOT 19u
WEEK 1: 1 JULI - 5 JULI
WEEK 8: 19 AUGUSTUS - 23 AUGUSTUS

PRIJS: € 105 / TIENER

ka mp e n V O LW A SSENen
IN GROEP VAN 4 SPELERS PER TRAINER
niveaus: beginners tot gevorderden

kampen
voor

VOLWASSENen

MAANDAG + WOENSDAG + VRIJDAG
TELKENS VAN 20 U TOT 22 U

€ 80 / ZOMERLID GYM TC
€ 95 / NIET-LEDEN
EEN VERZEKERING VAN TENNIS VLAANDEREN is niet inbegrepen in onze kampen.
Deze kan u indien gewenst nemen voor € 20 per persoon, per kalenderjaar.

GYM TENNISSCHOOL

ALICE NAHONLEI 2 - 2900 SCHOTEN
INFO@GYM.BE
03/658.26.38
WWW.GYM.BE

GYM TC

INSCHRIJVEN?
Online inschrijven kan via www.gym.be
Klik rechts bovenaan op 'My Gym'
of stuur ons een e-mail: info@gym.be
telefoon: 03/658.26.38

PADEL
STAGE

jeugd
8 jaar - 14 jaar

PADEL & OMNI

4 dagen
omnisport:

omnisport:

multimove:

3 jaar - 14 jaar

OMNISPORT

STAGE

jeugd +8 jaar

week nr. 35

maandag 26 augustus
vrijdag 30 augustus

ZOMER
WEEK 9

week nr. 34

maandag 19 augustus
vrijdag 23 augustus

ZOMER
WEEK 8

week nr. 33

maandag 12 augustus
vrijdag 16 augustus

ZOMER
WEEK 7

maandag 5 augustus
vrijdag 9 augustus

week nr. 32

week nr. 31

ZOMER
WEEK 6

maandag 29 juli
vrijdag 2 augustus

ZOMER
WEEK 5

week nr. 30

maandag 22 juli
vrijdag 26 juli

ZOMER
WEEK 4

week nr. 29

maandag 8 juli
vrijdag 12 juli

maandag 5 juli
vrijdag 19 juli

ZOMER
WEEK 3

BIJ AL ONZE JEUGDSTAGES IS ER VOOROPVANG
OM 9 u. en NAOPVANG TOT 17 u.

week nr. 28

Beginnend padelspeler? Halfgevorderd? Wil je graag de nieuwe sport padel leren kennen? Of liever
wat aan je techniek sleutelen? In onze after work stages (20 u. - 22 u.) kom je op maandag-,
woensdag- en vrijdagavond helemaal tot je trekken. Meer info bij Roel Van Gestel en Alain Sassen.

ZOMER
WEEK 2

VOLWASSENEN PADEL STAGE .............................................................. € 110

week nr. 27

JEUGD PADEL & OMNISTAGE ............................................................... € 130
Padel is eigenlijk het surfen van tennis: het heeft iets rebels, iets dat moeilijk te kaderen is maar
waar plezier maken centraal staat. Tijdens onze jeugd padelstage gaan we 5 weekdagen praktisch
aan de slag om de jeugdspelers helemaal wegwijs te maken in deze nieuwe leuke sport! In deze
stage maken we de combinatie van padel en enkele andere leuke sporten op gym tc!

maandag 1 juli
vrijdag 5 juli

Speel je graag tennis? Voetbal? Basketbal? Padel? Of ... ? Dan is ons OMNISPORT kamp helemaal
iets voor jou! Tijdens deze week krijg je een leuke mix van heel wat verschillende sporten, gegeven
door ons gemotiveerd lerarenteam. Eigen lunchpakket meenemen. (week 7 = 4 dagen = € 105)

ZOMER
WEEK 1

OMNISPORT kamp (tussen 3 en 14 jaar) .............................................. € 130

volwassenen
+ 16 jaar

Speciaal voor onze allerkleinste spelertjes organiseren we onze MULTIMOVE kampen. Multimove?
Wat is dat? Multimove is een leuke mix van verschillende bewegingsactiviteiten waarbij de motoriek van jonge kinderen wordt gestimuleerd. Door de kinderen op een leuke en ontspannende
manier te laten bewegen, oefenen ze de 12 fundamentele bewegingsvaardigheden.

jeugd + 5 jaar

MULTIMOVE kamp (tussen 3 en 5 jaar) ................................................. € 145

WEEK

De meer gevorderde jeugdspelers kunnen deelnemen aan onze competitiestages. Binnen deze
stage krijgen de deelnemers een mix van tennis- en conditietraining in de voormiddag, om in de
namiddag aan officiële tornooien van Tennis Vlaanderen deel te nemen. Ga jij op het einde van de
week met de beker naar huis? Eigen lunchpakket voorzien.

3 jaar - 5 jaar

JEUGD COMPETITIE STAGE (vanaf 8 jaar) ............................................ € 195

MULTIMOVE

TENNIS KAMP VOLWASSENEN (vanaf 16 jaar) .............. € 80 (niet lid € 95)
Gedurende 3 weekavonden (ma, woe, vr) tussen 20 u. en 22 u. gaan we onze after-work tennisstages voor volwassenen. In een leuke groep krijgt u les per 4 deelnemers. Techniek, tacktiek en
wedstrijdsituaties komen allemaal aan bod. Beginnend tennisser of wilt u uw techniek wat bijschaven? Alles kan!

COMPETITIE
STAGE

Onze formule van kampen waar we intussen meer dan 25 jaar ervaring in hebben. In het jeugd
tennis kamp krijgen de kinderen 4 uurtjes per dag tennisles (2 u. in de voor- en namiddag) van een
gediplomeerde trainer. 's middags om 12 u. krijgen ze een warme driegangenmaaltijd in ons Clubhuis, om daarna een uurtje sport naar keuze te doen. Succes verzekerd!

TENNIS
KAMP

JEUGD TENNIS KAMP (vanaf 5 jaar) ....................................................... € 195

TENNIS
KAMP

Aarzel niet om ons te contacteren voor meer info of advies!

volwassenen
+ 16 jaar

ONZE FORMULES:

