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Beste Smasher,
De beide zomerkampen waren weer een succes, ook de zomertrainingen waren goed bezet. Iedereen is nu klaar
voor de resterende tornooien bij andere clubs en voor het eigen Clubkampioenschap dat nu van start kan gaan.
Alle Clubkampioenen, Spaarkaartwinnaars en Speler vh Jaar worden gehuldigd tijdens de Jeugddag op 17 sept.
1) Kids-Ouder tornooi 26 juni
Grote spelbreker was het regenweer want een magere opkomst voor deze leuke. Maar zoals altijd hadden de
afwezigen weer ongelijk, er kon getennist worden tussen de druppels door en kon men des te meer genieten van
het lekkere fruit en de chocoladefontein.
2) Tennisstage Nederland 4-8 juli (+11 jarigen)
Meer deelnemers (24) tijdens de 2e editie die volop genoten van alle sportactiviteiten, uitstap naar de Efteling
en fun tijdens de avondsessies . De trainers als keukenpersoneel werd ook zeer gesmaakt. Een dolenthousiaste
bende die nu al uitkijken naar de volgende editie! Talrijke foto´s vinden jullie terug op Facebook.
3) Open tornooi 11-24 juli
Weer een heel geslaagd tornooi voor volwassenen en jeugd met meer dan 500 inschrijvingen. De buitenlandstage
zorgde ervoor dat onze spelers scherp stonden met een echte ´Neeroeterse´ finale bij de J16 tussen Brecht &
Quinten.
4) Zomertenniskampen – Zomertrainingen juli+aug. 2016
De zomertrainingen waren goed bezet en ook meer dan 60 deelnemers aan beide zomerkampen. Tijdens deze
zomerkampen konden alle spelers en trainers ook nu weer genieten van een lekkere lunch bij D´Olivio!
5) Clubkampioenschap Jeugd vanaf 22 aug. - Jeugddag zat. 17 sept.
De spelerstabellen van de competitie-spelers worden nu samengesteld door de trainers en zullen zo snel
mogelijk bekend gemaakt worden zodat de competitie kan beginnen. De spelers plannen de wedstrijden en
reserveren de pleinen zelf, onder toeziend oog van de verantwoordelijke trainer. Er wordt ook weer een
verliezersronde gespeeld. De Finales worden gespeeld tijdens de Jeugddag op zat. 17 sept.
Het reglement van het Jeugdclubkampioenschap vindt je hier.
De niet competitie-spelers (geen interclub of tornooien) spelen in tornooi-vorm op de Jeugddag 17 sept.
Inschrijven kan via het ´Inschrijfblad´ op de club, via een trainer of het kan ook ter plaatse nog.
De Jeugddag als afsluiter gaat dus door op zat. 17 sept. 2015 vanaf 10u met de Finales, Bicky-burgers voor
de aanwezige spelers zijn er om 12u30. Vanaf 13u30 het tornooi niet-competitiespelers, spelvormen en
prijzenspel. Een springkasteel is er weer voor de kleinsten, een coctailbar voor de ouderen. De Prijsuitreiking
rond 16u van de Clubkampioenen, winnaars spaarkaarten en Speler en Speelster vh Jaar. Alle details hier.
6) Wintertrainingen 2016-2017 vanaf 19 sept.
Vanaf 19 sept. starten de winterlessen, 20 weken les van september tot april 2017. Inschrijven kan op vrijdag 2
september van 16u-18u30 op onze tennisclub. Uw zoon/ dochter is ingeschreven en kan enkel deelnemen indien
het lesgeld betaald en dus verzekerd is. Alle details vindt je hier, duidt je beschikbaarheid aan en breng mee.
7) Jeugdkalender 2016 - download ook hier
22 aug. Start Clubkampioenschap Jeugd (competitie-spelers)
27 aug. Jubileumviering 40 jaar Tc Smash (alle leden)
2 sept. Inschrijven voor Wintertrainingen (16u-18u30)
17 sept. Jeugddag en Finales clubkampioenschap
19 sept. Start Wintertrainingen
22 okt. Kids-Tienertoer winter (sporthal Neeroeteren)
19 dec. Zwemmen en Bowling
Veel tennisplezier en succes tijdens de competitie!
Jeugdcomité en Trainers
20 augustus 2016

