
VOOR KINDEREN VAN 7-15 JAAR 
Georganiseerd door:  

Padelpoints & Tennisschool Scheepens-Schultz   
 

Wanneer?     Woensdag 1, Donderdag 2 en Vrijdag 3 maart 2023 
We werken in 3 leeftijdsgroepen:  7 t/m 9 jaar, 10 t/m 12 jaar en 13 t/m 15 jaar ( ovv aanmeldingen) 
Wat doen we allemaal?  Tennis/Padel/Skiën/ Snowboarden vanaf 10 jaar/Hockey/Voetbal 

Badminton/ Basketbal/ etc etc 
Waar wordt t gehouden?   INDOOR Sportcentrum Arnolduspark, Arnolduspark 16, Hoofddorp 
 
Kosten en mogelijkheden:       
A 3 hele dagen 9.00-17.00 uur inclusief alle materialen + lunch:  € 205,-pp 
B 1 hele dag 9.00-17.00 uur inclusief alle materialen + lunch:  € 72,50 pp 
 

 Ja, ik wil mijn kind graag opgeven voor dit kamp 2023 
 Ja, ik ga akkoord dat mijn nr. en email adres gebruikt wordt voor t sturen van informatie 
 Ja, ik ga akkoord dat er foto’s gemaakt worden en deze worden na afloop naar deelnemers gemaild 

 
Stuur het inschrijfblad naar info@tennisschoolscheepens-schultz.nl en maak het sportkampgeld meteen over op 
gironummer NL28INGB0101365098 tnv Tennisschool Scheepens-Schultz. Als het geld binnen is, is de inschrijving 
officieel.  
Opgeven kan tot 20 februari 2023. Alleen vol is vol. Maximaal 25 deelnemers per leeftijdsgroep.  
Voor verdere informatie kunt u natuurlijk altijd een e-mail sturen naar info@tennisschoolscheepens-schultz.nl  
Dragen van sportkleding/sportschoenen is verplicht! Geen voetbalschoenen of slippers!  
 
Naam kind.....................................................  

Leeftijd: ........................ jaar    Telefoonnummer........................................ ........................ 

Email adres: .............................................................................................................................................. 

Allergieën: .................................................. Medicijnen........................................................................... 

Ski ervaring: ja/ nee  hoeveel jaar:… Snowboard (vanaf 10 jaar) ervaring: ja/ nee  hoeveel jaar:… 

Tennis Racket:  ja/ nee    Padel-Racket: ja/ nee    

Kiest voor optie: A…B…en betaald: € ............. , - Handtekening ouder: ................................... 
(Maak over op giro rek. NL28INGB0101365098 en vermeld daarbij Sportkamp 2023 en naam kind) 
 
Datum: .............. / .............. / 2023  

Wil graag:  A (3 hele dagen)   B (1 losse dag, geef dan in onderstaand schema aan welke dag/dagen )  

Woensdag 1 maart Donderdag 2 maart Vrijdag 3 maart 

 hele dag   hele dag   hele dag  

Opgeven kan tot 20 februari 2023. Alleen vol = vol. Maximaal 25 deelnemers per leeftijdsgroep 


