
TCS TENNISSCHOOL  
Locatie tennis :   Ralisweg 17, 3390 Tielt-Winge 

Tel sporthal 016 63 95 57 
 

 
 

Accommodaties : Sporthal ’t Solveld, Ralisweg 17 te Tielt-Winge, 1 indoor tennisterrein, 3 
18m tennisterreinen (oranje), 6 12m tennisterreinen (rood, blauw, wit) met ruime cafetaria 
met aangenaam terras, parking ter plaatse 

TC SOLVELD vzw is aangesloten bij de sportraad van Tielt-Winge 
www.tielt-winge.be 

 

TC SOLVELD vzw 
p/a Heikant 44, 3390 Houwaart 

 

GSM 0498 15 38 73 (voorzitter) 

Johan Van Den Bosch 
GSM 0497 66 95 92 (secretaris) 

Christine de Cocq 

 
Info WINTERLESSEN 2016-2017 : vanaf 1 juni 

Website : www.tcsolveld.be 
email : tcsolveld@gmail.com                                             

TC SOLVELD VZW  TCS TENNISSCHOOL 

       

        

    Zomerkampen 
  2016 

 

      KIDS   3-10 jaar 

 Kamp 1 : 4-8 juli 

 Kamp 2 : 12-15 juli 

  Kamp 3 : 1-5 augustus 

  Kamp 4 : 22-25 augustus 

  in sporthal ’t Solveld 
 

http://www.tielt-winge.be/


TC SOLVELD vzw :  ZOMERKAMPEN KIDSTENNIS 

                    
 

Voor wie is het kamp : 
Alle jongens en meisjes, geboren in °2007 of later (tot °2013) kunnen deelnemen !!! 
Tenniservaring is niet vereist. Er wordt gewerkt in kleine lesgroepjes naargelang de 
leeftijd en het tennisniveau (een vraag over leeftijd ? bel ons even). 

WIT & BLAUW / ROOD / ORANJE (documentatie : www.tennisvlaanderen.be) 

Wanneer gaat het kamp door : 
Zie inschrijvingsformulier. 

Waar gaat het kamp door : 
in de gemeentelijke sporthal ’t Solveld, Ralisweg 17, 3390 Tielt-Winge. Het 
omnisportgedeelte wordt bij goed weer deels georganiseerd in open lucht. 

Wat doen we tijdens het kamp :  
Tennis, balvaardigheid en algemene motorische ontwikkeling komen evenwaardig 
aan bod. Sessies van 45 minuten met tussenin een korte pauze. Het kamp staat 
onder leiding van gediplomeerde trainers (Sport Vlaanderen – Vlaamse 
Trainersschool) en leerkrachten.  We streven steeds naar hoge kwaliteit. 

Wat moet ik meebrengen naar het kamp :  
Non-marking sportschoentjes  en sportieve kledij.  Aangepaste kidstennisrackets zijn 
ter plaatse beschikbaar.  De kids brengen hun eigen drankje en versnapering mee 
voor de pauzes (vers fruit is voorzien). Hele dagkampers brengen hun eigen 
lunchpakketje mee. 

Wat kost het kamp, deelnameprijs per deelnemer :  
Zie inschrijvingsformulier. 
Korting voor 2

de
 gezinslid : €10 / Korting voor 2

de 
of 3

de
 gevolgd zomerkamp : €5 

(all-in : verzekering, lesgeld, terreinhuur, tennisraketje, gebruik van de materialen).  
TCS kan bij te weinig inschrijvingen per kleur de kampkleur  annuleren.  Het 
huishoudelijk reglement is van toepassing. 
 

De ouders ontvangen twee weken voor kampaanvang via mail een bevestiging met 
de financiële afrekening.  De inschrijving is definitief na voldane storting van het 
kampgeld op de clubrekening met vermelding van  TCS ZOMERKAMP 2016  + kampnummer + 

naam van de deelnemer. 

TC SOLVELD vzw :ZOMERKAMPEN KIDSTENNIS 2016  
INSCHRIJVINGSSTROOK (één per deelnemer) : 
 

Ondergetekende ouder schrijft zijn/haar zoon/dochter 

 
Naam & voornaam : ……………………………………………………….…………………….. 
 

Geboortedatum (dd/mm/jjjj): ……./……./………….    M(an)/V(rouw) : …….  
 

Volledig thuisadres : …………………………………………..………………………………… 
 

BEREIKBARE Tel of GSM1 : .…………….…….……GSM2 : ……………..……………. 
e-mail : ………………………………………………………………………………. (zeker invullen) 
in voor de TCS-ZOMERKAMPEN : 
[    ] KAMP 1 : van maandag 04/07 t/m vrijdag 08/07, telkens van 13 tot 16 uur : €90 
[    ] KAMP 2 : van dinsdag 12/07 t/m vrijdag 15/07 [niet op maandag 11/07] 
 [     ] halve dagkamp : van 9 tot 12 uur : €75 
 [     ] hele dagkamp : van 9 tot 16 uur : €120 
[    ] KAMP 3 : van maandag 01/08 t/m vrijdag 05/08 [niet op dinsdag 02/08] 
 [     ] halve dagkamp : van 9 tot 12 uur : €75 
 [     ] hele dagkamp : van 9 tot 16 uur : €120 
[    ] KAMP 4 : van maandag 22/08 t/m donderdag 25/08 [niet op vrijdag 26/08] 
 [    ] halve dagkamp : van 9 tot 12 uur : €75 
 [    ] hele dagkamp : van 9 tot 16 uur : €120 
[    ] WIT & BLAUW leeftijd : van +/- 3 tot +/- 5 jaar 
[    ] ROOD   leeftijd : van +/- 5 tot +/- 7 jaar 
[    ] ORANJE   leeftijd : van +/- 8 tot +/- 10 jaar 

en verklaart dat de deelnemer geschikt is voor sportbeoefening. 
 

Medische opmerkingen ? ………………………….…………………………………………………………….… 
Huisarts : Dr. ……………………………………………….……….. tel/GSM : ………………..……………….. 
De wet van de privacy is van toepassing op de meegedeelde gegevens. 
 
Datum inschrijving : ……/……/..…….. Handtekening ouder : ………………………..………………. 
Stuur of mail deze inschrijving zo spoedig mogelijk naar : 

TC Solveld vzw, Heikant 44, 3390 Houwaart, tel  & fax +32 16 63 49 11 

e-mail : tcsolveld@gmail.com of 
 

SCHRIJF BIJ VOORKEUR ONLINE IN : www.tcsolveld.be 

mailto:tcsolveld@gmail.com


 

 

 

 

 

 

                          


