
 

Inschrijvingsformulier 

5-9 juli Tennisstage ”Competitie” 

16-20 aug. Tennisstage ”Omnisport” 

In samenwerking met Sportdienst Zaventem 

TENNIS 

STAGES 

@ Woten 2021 

 

Ik schrijf me in voor (duid aan aub !) 

O Tennis ”Competitie” 5-9 juli  € 130 

         Inschrijvingsgeld tornooi inclusief  

O Tennis ”Omnisport” 16-20 aug.  € 120 

Gezinskorting vanaf 3 kinderen - €10 op het laatste 

ingeschreven kind van hetzelfde gezin 

O Opvang van 8 u – 9 u (week) *  € 15 

O Opvang van 16 u – 17 u (week)  € 15 

* enkel mogelijk bij Tennis ”Omnisport” 

Naam : …………………………………………… 

Geboortedatum : …../…../………… 

GSM moeder : ......../…………………………… 

GSM vader : ……../…………………………….. 

Email : …………………………………………… 

 

Betaling cash aan Annette Greven 

GSM Annette : 0479/97.37.87 

Email : annettegreven@hotmail.com 

Woten, Tiendeschuurveld 106, 1932 St.-Stevens-Woluwe 



 

 

TENNISSTAGE  
”COMPETITIE” 

5-9 juli 

We wisselen tennis af met  

”sport en spel” in groep. De 

groepjes worden ingedeeld per 

leeftijd/niveau. 

Sportieve tennisweek … 4 – 16 jaar 

Wil je een sportieve tennisweek beleven in 

combinatie met sport en spel … dan is dit voor jo de 

geschikte formule. Je krijgt een ruim aanbod van 

dynamische en jeugdvriendelijke sporten en spelen 

aangeboden.  

Iedere dag van 9 u – 16 u 

We voorzien twee pauzes. Een gezond tussendoortje 

mag altijd meegegeven worden evenals een 

lunchpakket. 

 

Mogelijkheid tot opvang ’s morgens/’s avonds 

Er wordt opvang voorzien vanaf 8 u. ’s Avonds is er 

opvang voorzien tot 17 u.  

”Have fun” bij sport en spel … 

TENNISSTAGE  
”OMNISPORT” 

16-20 augustus 

Sportieve tennisweek … 8 – 16 jaar 

De stage is voor kinderen die deelnemen aan de 

Ethias Tour Woten (van 5-10 juli). 

Formule : 

• Voormiddag : training (9 u – 12 u) 

• Namiddag : mogelijkheid tot het spelen van 

oefenwedstrijden in Woten, of je eigen 

wedstrijd spelen in de Ethias Tour Woten 

• Analyse en evaluaties van de gespeelde 

wedstrijd(en) 


