
       

 

 

 

 
 
Organisatie: 
Peme Sport organiseert Tennis-Sport kampen sinds 1987. 
Oprichter Peter Methorst is al vele jaren werkzaam in de tennissport. 
In 2008 genomineerd voor Nederlands verenigingstennistrainer van het  jaar. 
 

Locatie: 
Dit jaar alweer voor de 17de keer !! op het mooie tennispark in Zon en Wind in Naarden. 
De gravel en Smash Court banen zorgen voor continuïteit tijdens elk weertype. 
Ook de velden van het sportpark worden gebruikt. 
 
  
 
 
 
 
 
 
Accommodatie: 
Naast de gastvrijheid van de verenigingsaccommodatie wordt er speciaal voor  
de Tennisweek een “kamprestaurant”  gebouwd. 
Het tenniskamp voor het all-in kamp bestaat uit stevige en veilige scoutingtenten. 
 

Begeleiding: 
Er is een bezetting van circa 1 begeleider op 8 kinderen. 
Ook komen er een paar geweldige gasttrainers voor andere  sporten. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inhoud: 
Tijdens de dag wordt er in leeftijdsgroepen gewerkt waarbij  elke groep met een roulatieschema alle 
onderdelen doet. Natuurlijk staat tennis centraal en zal er zo’n 2 a 3 uur per dag getraind worden. 
Hiernaast doen we een reeks aan andere sporten en activiteiten zoals hockey, voetbal, zelfverdediging, . 
rugby en zwemmen.  
Een geweldig afwisselend programma en ook ideaal om voor elke sport weer in vorm te komen. 
De hele woensdag staat traditiegetrouw in het teken van het bezoek aan een geweldig pretpark; Walibi. 
Voor het all-in kamp presenteren we na het middagprogramma nog een uitdagend verrassingsprogramma.  
In de loop der jaren is alles van lasergame tot Aquamundo wel eens gedaan. Wat gaat het dit jaar worden? 
 

Data,tijden en kosten: 
Dagkamp:maandag 10 augustus  t/m vrijdag 14 augustus van 09.00-16.00 uur € 299,= 
Op woensdag later door bezoek Walibi en vrijdag later door afsluiting en BBQ 
All-in kamp: maandag 10 augustus  t/m vrijdag 14 augustus 18.30 uur  € 375,= 
 

Inbegrepen: 
De lunch, tussendoortjes, drinken en fruit en voor de all-in natuurlijk het ontbijt en avondeten. Voor alle 
deelnemers is ook de afsluitende BBQ inbegrepen. Iedere deelnemer ontvangt ook nog het kamp T-shirt. 

 

 

 

 

  JEUGD 
      TENNIS 
SPORTKAMPEN 

                                                TENNISWEEK 20 
                                                                                                              KIJK OP WWW.PEMESPORT.NL 

             NAARDEN in de zomervakantie 
MAANDAG 10 AUGUSTUS T/M VRIJDAG 14 AUGUSTUS : TENNISPARK IN ZON EN WIND 

 
                                                                                                             
 

Peme Sport 
Ravelplantsoen 2 
1323 EV Almere 

Info: Peter Methorst Tel.: 06-55 146 133 
Info: Alec Fiddelaar    Tel.: 06-34 331 764 
Email: peter@pemesport.nl 
 

Schrijf nu in op 
www.pemesport.nl 

Tennis Sportkamp  
5 dagen dagkamp € 299,= 

5 dagen all-in:  5dagen + 4 nachten € 375,= 

 

Inclusief dag Walibi ! 

 

7 T/M 12 
JAAR 

 

http://www.pemesport.nl/
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