
              
 

PAASKAMPEN 2017  

   
Alle kampformules olv gediplomeerde trainers van GSTSA 

 
Wanneer 

van maandag 03/04 tot en met vrijdag 07/04/2017  

TENNIS : voormiddagkamp : 09-12 uur OF hele dagkamp : 09-15.30 uur 

PADEL : namiddagkamp : 13.30-15.30 uur 

TENNIS & PADEL : hele dagkamp : voormiddag tennis + namiddag padel 

gratis opvang : vanaf 08.30 uur, na het kamp tot 16 uur (club blijft geopend) 

Wie 

TENNIS INITIATIE + RECREATIE KAMP 

kidstennissers van 3 tot 11 jaar WIT+BLAUW+ROOD+ORANJE+GROEN  

tieners van 12 tot 15 jaar : GEEL 

Programma : 

Tennis ‘FUN’damentals, algemene bewegingsvaardigheden (ABV), crea 

sessies, padel (8 jaar en ouder), Padel-recreatie (ifv het weer) 

er is gratis bruikleen van aangepaste rackets voor startende kids 

TENNIS COMPETITIE KAMP 

Competitiespelers van 8 tot 15 jaar ORANJE+GROEN+GEEL 

Programma : 

trainen op wedstrijdsituaties enkel- en dubbel ; conditiesessies met core-

building, mentale wedstrijdvoorbereiding 

PADEL INSTRUCTIE KAMP 

Jeugd tussen 10 en 16 jaar, opsplitsing ifv niveau & leeftijd 

Programma : 

Initiatielessen, aangevuld met spel- en wedstrijdvormen 

Aanleren van opslag (saque), forehand  (derecha), backhand (reves), volleys, 

smash, wandslagen (contra pared), speciaalslagen (vibora, lobo,…), 

basistaktieken dubbelspel 

Tussenin 

middagmaal (hele dagkamp) : tussen 12 en 13u in de clubkantine : 

eigen pick-nick of warme maaltijd €8/dag (op aanvraag) 

tussendoortjes : elke kampdag is er tijdens de pauzes een stuk fruit voorzien 

Kampprijs 

TENNIS INITIATIE + RECREATIE KAMP  

 WIT+BLAUW+ ROOD : voormiddagkamp : € 60 ; hele dagkamp : €95     

ORANJE+GROEN+GEEL: voormiddagkamp : €70 ; hele dagkamp : €115 

TENNIS COMPETITIE KAMP 

ORANJE+GROEN+GEEL : voormiddagkamp : €90 ; hele dagkamp : €145 

(kampvolgers die deelnemen aan tornooien > afrekening na het kamp ifv 

effectieve aanwezigheid) 

PADEL INSTRUCTIE KAMP 

Namiddagkamp : €95 (padelrackets gratis ter beschikking) 

Extra verminderingen 

 op aanvraag : ziekenfondsattest en/of fiscaal attest voor -12 jarigen 

 korting 2de kampvolger in het gezin : 10% op de kampprijs 

Sportverzekering (verplicht via Tennis Vlaanderen / Ethias) 

Externe spelers dienen hun TVL-aansluiting te regelen bij hun club.  

Niet-aangeslotenen worden als nieuw lid door GSTSA verzekerd via TC 

Grand Slam Tienen vzw (geldig tot 31/03/2018). 

tot 8 jaar (°2009 of jonger) : € 7,07 ; vanaf 9 jaar (°2008 of ouder) : € 10,25 

De verzekering is niet begrepen in bovenvermelde kampprijzen. 

Inschrijving (het kamp kan snel volzet zijn !) 

ALLEEN ONLINE INSCHRIJVINGEN ZIJN MOGELIJK 

AFSLUITING VAN DE INSCHRIJVINGEN : maandag 20/03/2017 

Kampafrekening 

GSTSA verzendt via mail de kampafrekening naar de deelnemers vanaf 

20/03/2017. Deze dient vereffend te zijn voor de aanvang van het kamp. 

Algemene schikkingen 
GSTSA kan de inschrijvingen vervroegd afsluiten wanneer het kamp volzet is of het 

kamp annuleren bij een te laag aantal inschrijvingen. Lesvolgers van GSTSA hebben 

voorrang bij inschrijving. Annulatie en afwezigheden van kampvolgers worden niet 

terugbetaald. GSTSA kan alle maatregelen nemen die nodig zijn voor het goede verloop 

van het kamp. Het huishoudelijk reglement is van toepassing. 



Inschrijvingen  

Paaskampen 
uitsluitend ONLINE tot 20/03 via onze website 

www.gstsa.be  
> menu : kampen 

 
Neem ook deel aan onze TENNIS en/of PADEL 

 
 

Lentelessen (start vanaf maandag 17 april 2017) 
Zomerkampen (juli & augustus 2017) 

 
 
 

 
 
 

GSTSA TENNIS & PADEL SCHOOL vzw 
Zetel : Heikant 44, 3390 Houwaart,  016 634 911 

Locatie : Tennisstraat 3, 3300 Tienen, 016 811 911 
GSM : 0498 15 38 73 email : 

gstsa.tennis@gmail.com,gstsa.padel@gmail.com 
Website : www.gstsa.be 

Ondernemingsnummer : 0635.845.490 
Bankrekening : IBAN BE06 0017 6588 7222 BIC GEBABEBB 

       GSTSA TENNIS & PADEL SCHOOL vzw 

      

          Paaskampen 2017 

  Tennis of Padel of 

         

  Tennis & Padel  

maandag 03/04 tot vrijdag 07/04/2017 

hele of halve dag kamp 
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