, iets voor U ?








Uw tennis verbeteren
Een weekendje uit
Ambiance
Een pintje drinken en gezellig tafelen
Uw tenniskring uitbreiden
Sociale contacten leggen

Spreekt dit u aan, dan is dit 35ste mannenkamp mogelijk iets voor u
Wie kan aan het mannenkamp deelnemen ?
Het is zeker geen exclusief clubje, de enige beperking is dat men een man moet zijn.
De leeftijd kan van 18 tot 81 jaar. Zijn de jeugdpuistjes verdwenen, zit de baard stevig
in de keel en kunt ge vrouw of lief een weekend missen, dan is dit mogelijk iets voor U.
Geïnteresseerd ? Lees dan even verder.
Wat is het mannenkamp ?
Het mannenkamp is een jaarlijks weerkerende organisatie met tennis, gezellig eten en
ambiance als rode draad. Een dertigtal mannelijke clubleden brengen voor de 35ste keer,
in een kameraadschappelijke sfeer, het weekend door op de club.

Hoe verloopt zo’n mannenkamp ?
Het programma wordt in overleg samengesteld, en ziet er in grote lijnen als volgt uit :
Vrijdagavond wordt de slaapzaal ingericht in de hal, gevolgd door een ontvangst
met receptie, met aansluitend de voorrondes voor het dubbeltornooi.
We eindigen vrijdag met een gezellig samenzijn.
Zaterdag en zondag wordt ‘s morgens begonnen met een stevig ontbijt met spek en eieren.
Totaal zijn er 3 tennislessen van elk 1u20 welke gegeven worden door ervaren trainers.
Tussendoor wordt een dubbeltornooi gespeeld en zaterdagavond is er
een gezellig en uitgebreid avondmaal met aansluitend avondactiviteiten met animatie.
Zondagmiddag sluiten we af met de finale van het dubbeltornooi,
een etentje samen met vrouw en kinderen en een gezellig en sfeervol afscheid.
Wanneer gaat dit mannenkamp door ?
Dit gaat door in het weekend van 6,7 en 8 september 2019 (noteer het nu al in uw agenda).
Wat kost dit mannenkamp ?
Deelnameprijs : 160 € .
Hoe kan u inschrijven ?
Door uw naam in te vullen op de lijst die eind mei uithangt in de cafetaria
en het bedrag voor deelname vóór eind juni te storten op reknr. BE45 2350 1050 3189.
De inschrijvingen zijn beperkt tot 32 deelnemers.
Twijfelt u nog kijk dan even naar de foto’s op de website onder fotogalerij,
of neem even contact op met de baruitbaters of met vorige deelnemers.
Hebt u er al eens aan gedacht om met een groepje kameraden in te schrijven ?

