Kampen + Stages
2021

Voor alle vragen in verband met de lessen of kampen kan u terecht op
basveld-tc@hotmail.com
www.tc-basveld.be

Kampen + stages 2021

T.C. Basveld Zonhoven

Kampen, stages en lessen 2021
1. Krokusstage
Wanneer
Voor wie

Maandag 15 februari 2021 t.e.m. vrijdag 19 februari 2021
•
•

Wat

Wit – blauw – rood – oranje: 9u tot 12u
Groen – maxi van 2008 (en jonger): 13u tot 16u

Wit – blauw – rood
Tennis, sport en crea
Oranje - groen - maxi van 2008 (en jonger)
Techniek, tactiek, conditie, wedstrijdritme als voorbereiding op
interclub

Prijs

Wit – blauw – rood: € 60
Oranje - groen - maxi van 2008 (en jonger): €100
Inschrijven ten laatste op zondag 7 februari 2021
volzet = volzet

2. Paasstage
Wanneer

Dinsdag 6 april 2021 t.e.m. vrijdag 9 april 2021

Voor wie

Wit – blauw – rood: 9u tot 12u

Wat

Tennis, sport en crea

Prijs

€ 60
Inschrijven ten laatste op zondag 28 maart 2021
volzet = volzet
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3. Interclubstage
Wanneer

Dinsdag 6 april 2021 t.e.m. vrijdag 9 april 2021

Voor wie

Jeugdspelers die interclub spelen in 2021 voor T.C. Basveld
Oranje: 9u – 12u
Groen + maxi: 13u – 16u

Wat

Ter voorbereiding van interclub kunnen de spelers elke ochtend
trainen, met veel uitspeeloefeningen, wedstrijdsituaties,
dubbel, opslag, …

Prijs

€ 80
Inschrijven ten laatste op zondag 28 maart 2021

4. Themakamp Superhelden
Wanneer

Maandag 12 april 2021 t.e.m. vrijdag 16 april 2021
Wit: 9u tot 12u of 9u tot 16u
Vanaf blauw: 9u tot 16u

Voor wie

leden en niet-leden geboren in 2009 of later

Wat

Heb jij er altijd al van gedroomd om superkrachten te hebben? In dit
themakamp leren we hoe je superheld kan worden aan de hand van
allerlei tennis-, sport-, spel- en crea-activiteiten. We maken kennis met
tal van superhelden als Mega Mindy, Spiderman, enzovoort. Ben jij een
stoere superman? Of een dappere supervrouw? Schrijf je dan zeker in en
ga met ons mee op avontuur!

Prijs

wit halve dag: € 60
wit hele dag: € 95
vanaf blauw: € 95 leden (lid zijn voor 15.03.2020),
€ 105 niet-leden
Inschrijven ten laatste op zondag 28 maart 2021
volzet = volzet
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5. Volwassenenstage
Wanneer

Maandag 28 juni 2021 t.e.m. vrijdag 2 juli 2021
(woensdag geen les!)

Voor wie

Leden, van beginner tot gevorderden

Wat

Er wordt 4 dagen telkens 1 uur lesgegeven aangepast aan het
groepsniveau. Vrijdagavond wordt de stage afgesloten met
een hapje en een drankje.

Prijs

€50
Inschrijven ten laatste op zondag 20 juni 2021
volzet = volzet

6. Themakamp Omnisport
Wanneer

Maandag 5 juli 2021 t.e.m. vrijdag 9 juli 2021
Wit: 9u tot 12u of 9u tot 16u
Vanaf blauw: 9u tot 16u

Voor wie

leden en niet-leden geboren in 2009 of later

Wat

Doe je graag nog andere sporten buiten tennis? Kom dan zeker naar dit
kamp, waar je naast de tennislessen tal van initiaties in uiteenlopende
sporttakken krijgt: voetbal, atletiek, volleybal, basketbal, teamspelen,
hockey, dans … Deze week word je ondergedompeld in een wereld vol
beweging!

Prijs

wit halve dag: € 60
wit hele dag: € 95
vanaf blauw: € 95 leden (lid zijn voor 15.03.2020),
€ 105 niet-leden
Inschrijven ten laatste op zondag 27 juni 2021
volzet = volzet
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7. Themakamp Avonturen
Wanneer

Maandag 12 juli 2021 t.e.m. vrijdag 16 juli 2021
Wit: 9u tot 12u of 9u tot 16u
Vanaf blauw: 9u tot 16u

Voor wie

leden en niet-leden geboren in 2009 of later

Wat

Ben jij een echte avonturier? Ben je voor niets bang? Durf jij uitdagingen
aan? Hoe overleef je op een onbewoond eiland? Kan jij kompas lezen? Is
teamwork wel je ding? Dan is dit avonturenkamp vol uitdaging zeker wat
voor jou!

Prijs

wit halve dag: € 60
wit hele dag: € 95
vanaf blauw: € 95 leden (lid zijn voor 15.03.2020),
€ 105 niet-leden
Inschrijven ten laatste op zondag 4 juli 2021
volzet = volzet

8. Themakamp Circus
Wanneer

Maandag 16 augustus 2021 t.e.m. vrijdag 20 augustus 2021
Wit: 9u tot 12u of 9u tot 16u
Vanaf blauw: 9u tot 16u

Voor wie

leden en niet-leden geboren in 2009 of later

Wat

Deze week maken we kennis met allerlei gekke fratsen en stunten. Ben
jij altijd al een acrobaat geweest? Kan je goed jongleren? Of maak je
graag grapjes zoals een clown? Weet jij welke circusdieren er zijn? Hoe
een circusdirecteur eruitziet? We verkleden ons, goochelen samen en
leren circusacts. In dit kamp combineren we het circusleven en
tennislessen. In het circus is het altijd feest!

Prijs

wit halve dag: € 60
wit hele dag: € 95
vanaf blauw: € 95 leden (lid zijn voor 15.03.2020),
€ 105 niet-leden
Inschrijven ten laatste op zondag 8 augustus 2021
volzet = volzet
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9. Zomerstage
Wanneer

Maandag 23 augustus 2021 t.e.m. vrijdag 27 augustus 2021

Voor wie

Wit – blauw – rood – oranje: 9u tot 12u
Groen – maxi: 13u tot 16u

Wat

Wit – blauw – rood
Tennis, sport en crea
Oranje - groen - maxi van 2008 (en jonger)
Techniek, tactiek, conditie, wedstrijdritme

Prijs

Wit – blauw – rood: € 60
Oranje – groen – maxi: €80
Inschrijven ten laatste op zondag 15 augustus 2021
volzet = volzet

10. Pelt
Wanneer

Vrijdag 27 augustus 2021 t.e.m. zondag 29 augustus 2021

Voor wie

Groen + maxi spelers van TC Basveld

Wat

Een 3‐daags tenniskamp met overnachtingen. Dagelijks
worden 3 uren tennistraining afgewisseld met andere
recreatieve groepsactiviteiten.

Prijs

€120
Inschrijven ten laatste op zondag 6 juni 2021
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11. Kerststage
Wanneer

Maandag 27 december 2021 t.e.m. vrijdag 31 december 2021

Voor wie

Wit – blauw – rood – oranje: 9u tot 12u
Groen – maxi: 13u tot 16u

Wat

Wit – blauw – rood
Tennis, sport en crea
Oranje - groen - maxi van 2008 (en jonger)
Techniek, tactiek, conditie, wedstrijdritme

Prijs

Wit – blauw – rood: € 60
Oranje – groen – maxi: €100
Inschrijven ten laatste op zondag 19 december 2021
volzet = volzet

12. Themakamp Winter
Wanneer

Maandag 3 januari 2022 t.e.m. vrijdag 7 januari 2022
Wit: 9u tot 12u of 9u tot 16u
Vanaf blauw: 9u tot 16u

Voor wie

leden en niet-leden geboren in 2009 of later

Wat

Ben jij iemand die goed tegen de koude kan? Zijn sneeuwmannen,
sneeuwballen, enzovoort wel jouw ding? Een themakamp volledig
ondergedompeld in het thema ‘winter’. Dat mag je zeker niet missen!

Prijs

wit halve dag: € 60
wit hele dag: € 95
vanaf blauw: € 95 leden (lid zijn voor 15.03.2020),
€ 105 niet-leden
Inschrijven ten laatste op zondag 26 december 2021
volzet = volzet
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Annulatie:
Bij annulatie meer dan 2 weken voor aanvang van de lente- of
wintertraining/kampen en stages: 90% van het betaalde bedrag zal
worden terugbetaald. In geval van langdurige ziekte of blessure,
gestaafd door een medisch attest, wordt het volledige bedrag
terugbetaald.
Bij annulatie minder dan 2 weken voor de eerste les/dag van de
lente- of wintertraining/kampen en stages wordt 90% van het
betaalde bedrag enkel terugbetaald ingeval van langdurige ziekte of
blessure gestaafd door een medisch attest.
Bij langdurige afwezigheid tijdens lessenreeksen (winter en lente), door ziekte of blessure, worden
gemiste trainingen pas terugbetaald vanaf de 3e week van afwezigheid. De eerste 2 afwezige
lessen worden niet terugbetaald.
terugbetaald.

Bij kampen wordt 1 dag ‘afwezigheid door ziekte’ niet

Annulatie van lessen, stages of kampen dient steeds per mail (basveld-tc@hotmail.com) te
gebeuren.
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