
Tenniskamp voor ieder niveau en leeftijd  
Tennisschool Maascourt 2017 
 

 
En dit jaar op naar Harderwijk.  
En wel in week 29 (de eerste week van de vakantie) 
 
17 juli t/m 23 juli 2017  
 
We bezoeken dit jaar 1 toernooi. De Jong en Laan NRT*. We kunnen hier aan 3 onderdelen pp deelnemen en alle 
categorieën zijn voor alle leeftijden.  
 
De accommodatie is nog een verassing en zullen we later bekend maken. Uiteraard is deze vergelijkbaar met andere 
jaren.  
 
Tijdens de begeleidingsweek leren de kinderen op een professionele manier om te gaan met hun sport. De kinderen 
worden voor, tijdens en na de wedstrijd begeleid. Door middel van een schrift houden ze bij hoe de wedstrijden zijn 
verlopen en dit bespreken de kinderen met de trainer. In de ochtend zal er 1,5 uur getraind worden. De kinderen zijn 
tijdens deze training bewust bezig met de voorbereiding van hun wedstrijd. In de middag wordt er nog een keer 1,5 uur 
getraind. In deze training kan er gewerkt worden aan de punten die tijdens de wedstrijd zijn opgevallen. Dit betekent dus 
dat de kinderen 3 uur per dag trainen. De wedstrijdleiding probeert zoveel mogelijk rekening te houden met de 
trainingstijden. Het kan een keer voorkomen dat je een training mist.   
 
Uiteraard is er in de avond de gelegenheid om te ontspannen bij de groepsaccommodatie. Bij de accommodatie zullen 
we elke morgen ontbijten en wordt door de kinderen zelf een lunchpakket gemaakt. ’s Avonds wordt er voor een heerlijk 
diner gezorgd. De jongste kinderen worden bij het eten goed in de gaten gehouden. Tijdens zo’n intensieve week moet 
er natuurlijk goed gegeten worden.  
 
Op de vrijdag zal een gezamenlijke activiteit plaatsvinden. Dit is altijd een verrassing en dit zal blijven tot de 
daadwerkelijke vrijdag. Dit is inmiddels bekend.  
 
De deelnemers spelen vele wedstrijden waardoor de trainers niet alle wedstrijden kunnen zien, echter de doelstelling is 
om zo veel mogelijk wedstrijden te bekijken en na te bespreken. Ook als de wedstrijd niet gezien is door een trainer 
wordt verwacht van de speler dat hij verslag uitbrengt van zijn wedstrijd en dit met de trainer bespreekt. Ook zullen er 
weer herstel- en conditietrainingen gegeven worden.  
 
Als er ingeschreven kan worden krijgen jullie van mij een mail hierover.  
In Harderwijk wordt gespeeld in de categorieën:  

HE *, DE *, HD *, DD 

*, HE2, DE2, HD2, DD2, GD2, HE3, DE3, HD3, DD3, GD3, HE4, DE4, HD4, DD4, GD4, HE5, DE5, HD5, DD5, GD5, HE6, DE6, HD6, DD6, GD6, HE7, DE7, 

HD7, DD7, GD7, HE7 35+, DE7 35+, HD7 35+, DD7 35+, GD7 35+ 

 
Het vervoer tijdens het toernooi wordt door ons verzorgt. Het vervoer voor de heen-en terugreis naar de accommodatie 
wordt door jullie zelf geregeld. Voor de eerste dag (maandag) dienen de kinderen de lunch zelf mee te brengen. Verdere 
informatie over tijden en waar verzamelen krijgen jullie t.z.t. uiteraard nog per mail.  
 
De kosten zijn € 365,00 p.p. inclusief ontbijt, lunch, avondeten, slaapplaats, activiteit, trainingen, wedstrijdbegeleiding, 
vervoer tijdens de week, shirtje. Exclusief inschrijfgeld toernooi onderdelen.  
Probeer tijdens deze begeleidingsweek zoveel mogelijk de tennisschool kleding te dragen als je die al hebt. Jullie zullen 
tijdens deze week ook een trainingsshirt krijgen.  
 
Mochten er vragen zijn over dit kamp dan kun je hiervoor terecht bij Marleen Lensen-Custers. 
 
Met vriendelijke groet,  
Tennisschool Maascourt 
Marleen Lensen-Custers 06-52 62 59 67 
marleen@maascourt.nl 
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Aanmeldingsformulier: 

 
 
 

Naam:………………………………….. 
 
Adres:………………………………….. 
 
Tel:……………………………………… 
 
Geboortedatum:………………………. 
 
Email*:…………………………………… 
 
Bondsnummer:………………………….. 
 
Speelsterkte 2017 (zie internet knltb) Enkel:………..  Dubbel:………….. 
 
 
Maat T-shirt:  
Jongens: 128 – 140 – 152 – S – M – L – XL - XXL 
Meisjes: XS – S – M – L - XL 
 
 
Eventuele bijzonderheden: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Je kunt je ook aanmelden via de mail. Dit kan tot eind februari. Dit i.v.m. de optie op de accommodatie. Stuur 
boventaande gegevens dan naar marleen@maascourt.nl o.v.v. 
 “tenniskamp 2017”. 
 
Verdere informatie volgt per e-mail na inschrijving.  
* Zorg dus dat je een email adres invult waar regelmatig op gekeken wordt! 
 
 


