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Beste Smasher,
Allereerst de beste wensen voor 2015, een gezond, sportief en leuk jaar!
Het kwaliteitslabel ´Jeugdvriendelijke Tennisclub 2015´ werd weer toegekend door Tennis Vlaanderen na een
evaluatie van onze jeugdwerking. Een dikke pluim voor iedereen want dit is enkel mogelijk door de goede inzet
van de trainers, het bestuur en de natuurlijk de jeugdleden die actief deelnemen aan de trainingen, competitie
(Interclub, Tornooien, Kids- Tienertoer) en alle andere clubactiviteiten.
De Jeugdkalender 2015 vindt je al op onze site. Hieronder alvast meer info over de eerstkomende activiteiten.
1) Opening Tennisseizoen | Zat. 28 maart 2015 om 19u
Om de start van het seizoen goed in te zetten worden alle jeugdleden en ouders verwacht op deze zaterdagavond in ons clubhouse. Een leuke avond in de bar met uitleg van de trainers en jeugdcomité over alle activiteiten
gepland in 2015. Er kan die avond ook getennist worden. Noteer deze datum alvast in jullie agenda !
2) Interclub 2015
Dit jaar zijn er 12 teams ingeschreven, 5 meisjes en 7 jongenteams, in totaal 30 spelers door de trainers
geselecteerd. Hier een overzicht van deze IC Teams die zullen strijden vanaf april. Data nog niet gekend.
3) Clubkledij 2015
Voor dit seizoen werd er een mooie outfit gekozen van het merk Head. Deze kledij met clublogo wordt
vrijblijvend aangeboden aan een voordelige clubprijs voor alle jeugdleden (en volwassenen), dus niet alleen voor
de interclubteams. Hier het overzicht van alle modellen en prijzen. Een pasdag wordt georganiseerd op de club
eind februari. De juiste datum wordt nog meegedeeld!
4) Wintertrainingen - Kidstoer Winter Dilsen 7 Feb. 2015
Ondertussen nemen er 85 jeugdspelers deel aan onze wintertrainingen. Weet ook dat je kan deelnemen aan
competitie in de winterperiode, zoals TC Dilsen Kidstoer Winter (Blauw, Rood, Oranje) in de sporthal van
Dilsen op 7 februari 2015. Inschrijven kan best vooraf, tot 5 april. Zeker doen! Verdere data op de TV site.
5) Tennisstage Efteling 6-10 juli (NIEUW)
Voor de eerste maal wordt er door onze trainers een tennisstage georganiseerd in het buitenland. Zeer
interessant met 20 uur tennistraining op TC Tilburg en leuke nevenactiviteiten; duinenloop, zwemmen,
volleybaltornooi, quiz- en muziekavond en een namiddag Efteling. Overnachting in een luxe vakantiewoning
met zwembad (www.deduiksehoef.nl). Enkel voor jeugdleden vanaf 11 jaar, inschrijven voor 1 mei 2015 via
tcsmashjeugd@hotmail.com. Bekijk de mooie flyer voor verdere details. Eerste reacties zijn alvast positief!
6)

Jeugdkalender 2015
28 maart
Opening seizoen | Tennis- en Info-avond voor alle jeugdleden en ouders
13-17 april
Paastrainingen en interclubstage
Eind April
Start Interclub (data nog niet gekend)
20 april
Start voorjaarstrainingen
Mei
Start Grenslandcup (data nog niet gekend)
30 mei
Kids- en Tienertoer TC Smash Neeroeteren
1-3 juli
Zomertraining 1
6-10 juli
Tennisstage Efteling NL (+11j.)
6-19 juli
Open Tornooi TC Smash Neeroeteren (Jeugd + volwassenen)
21-25 juli
Kidstennis zomerkamp 1
27-31juli
Zomertraining 2
3-7 aug.
Kidstennis zomerkamp 2
10-14 aug.
Zomertraining 3
Veel succes & vooral veel tennisplezier! - Jeugdcomité en trainers - http://www.tcsmash.be/contact-info
30 januari 2015

