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14/09: Start Winterlessen
02/11-04/11: Herfst-stage

06/07-10/07: Tennis-stage 3
13/07-17/07: Tennis-stage 4

03/08-07/08: Tennis-stage 5
10/08-14/08: Tennis-stage 6

af te geven aan de bar vóór 01/07/2020

Naam: 

E-mail: 

GSM: 

gratis deelname
jeugdtornooi tc orscamp

2020
2021

winter

Aartrijkestraat 238 - 8820 Torhout
050/67 36 33 - 0486/80 96 95

Ondernemingsnummer: BE 0822 728 066
Rekeningnummer: 780-5912337-06

IBAN BE85 7805 9123 3706 - BIC GKCCBEBB

lessen@orscamp.be [lente -en winterlessen]
stages@orscamp.be [tennis-stages]

www.tenniscrosscourt.com



Dagplanning 09u-16u
[incl. middagmaal, zwemgerief mee te brengen]
 
DATA:
Tennis-stage 3 [CODE TS3]: MA 06/07-VR 10/07
Tennis-stage 4 [CODE TS4]: MA 13/07-VR 17/07
Tennis-stage 5 [CODE TS5]: MA 03/08-VR 07/08
Tennis-stage 6 [CODE TS6]: MA 10/08-VR 14/08 

Formule 1: Tennis-Omnisport
Mix van tennis en omni-sport (+zwemmen)

Formule 2: Competitie-Tennis
Doel: De gemotiveerde tennissers beter opleiden en kennis 
laten maken met competitietennis. Het aanbod (zowel voor de 
beginnende als de gevorderde competitiespeler):
- Doorgedreven tennistraining met aandacht voor technische, 
tactische en mentale aspecten
- Conditie-en coördinatietraining
- Tornooideelname incl begeleiding en vervoer

Bij inschrijving voor Formule 1 (niet 2!) kan ingeschreven 
worden volgens zelf te kiezen weekdagen.
In dat geval bedraagt de kostprijs €25/gekozen dag + €35 
vaste kost (bv: Ma-Wo-Vr: €25 x 3 = €75 + €35= €110)

 *Zwemmen en Competitie onder voorbehoud van ministriële 
besluiten nav Corona-virus

PRIJS: 
Formule 1 : €145/stage (incl middagmaal, zwemmen)
Formule 2: €155/stage (incl middagmaal, tornooideelname, 
vervoer naar tornooi, gratis T-shirt)

INSCHRIJVEN met vermelding code stage + keuze formule : 
stages@orscamp.be

Tennis-stages 2020 (5-15 jaar) Herfst-stage 2020 (5-16 jaar)

!! Beperkt aantal plaatsen !!

Winterlessen 2020-2021 (Jeugd)
Reeks van 20 lessen  [START 14/09/2020]. Groepen worden 
ingedeeld ifv leeftijd en niveau.

PRIJZEN:

Maxitennis (groen, 12-17 jaar): 
€275 pp (groep van 4 lln)
€345 pp (groep van 3 lln)
€495 pp (groep van 2 lln)
(€20 korting indien 2x les/week) 
(€50 korting indien 3x les/week)

INSCHRIJVEN JEUGD  vanaf 10/06/2020  en vóór 
31/07/2020. Enkel het online - inschrijvingsformulier wordt 
aanvaard als inschrijving. Zie website.

Reeks van 20  lessen en 4 keer 'vrij spelen' [START 
14/09/2020].
 
PRIJZEN: 
Maxitennis (+18 jaar, volwassenen): 
€365 pp (groep van 3 lln)
€525 pp (groep van 2 lln)

INSCHRIJVEN VOLWASSENEN vanaf 10/06/2020  en vóór 
31/07/2020 via lessen@orscamp.be 

Wegens de enorme vraag van onze Orscamp-leden naar 
een vast uur 'vrij spelen' [abonnement] in de indoorzaal te 
Oostkamp zijn de mogelijkheden om lessen te volgen 
tijdens de weekdag vanaf 18u30 schaars. Dank om 
hiermee rekening te houden bij uw inschrijving. 

Winterlessen 2020-2021 (Volwassenen, + 18 jaar)

Minitennis 
(blauw en rood, 4-7 jaar): 
€265 pp 1x les/week
€510 pp 2x les/week 
€745 pp 3x les/week

Miditennis (oranje, 8-11 jaar): 
€275 pp (groep van 4 lln)
€345 pp (groep van 3 lln)
€495 pp (groep van 2 lln)
(€20 korting indien 2x les/week)
(€50 korting indien 3x les/week)

+
+

+

Tennis-training op MA, DI en WOE (9u-12u) tijdens de Herfst-
vakantie [MA 02/11- WOE 04/11]
 
Voormiddag [9u-12u]
 
PRIJS: €25/vm, €65/stage [= 3 x vm inclusief gratis T-shirt]

INSCHRIJVEN vanaf  01/09/2020 en  vóór 15/10/2020: 
stages@orscamp.be
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	binnenkant 2020 - winter - proef2

