INFOMAIL JEUGD – juni 2016
www.tcsmash.be

Beste Smasher,
De Interclubcompetitie was een schitterende campagne met 2 teams M16 en J16 in de 1/4 finale en M14 zelfs in
de 1/2 finale tegen buren Tc Maaseik. Een dikke proficiat aan alle interclubspelers, trainers, ouders, familie en
supporters! De competitie gaat nu verder op volle toeren met de vele tornooien in de buurt en ons eigen tornooi
van 11-24 juli. Maar eerst organiseren wij nog een klein tornooitje voor ouders en kids. Volg alle activiteiten ook
via het Informatieboekje Jeugd 2016, download via deze link.
1) Kids-Ouder tornooi – zondag 26 juni 13u30
Schrijf vandaag nog in om samen enkele wedstrijdjes te dubbelen. Start om 13u30, Prijsuitreiking om 17u.
Vers fruit en chocoladefontein worden voorzien. Deelname gratis, info hier. Aansluitend is er de Steakdag.
2) Kids en Tienertoer 28 mei | KidsToer Winter 22 oktober
De Kids- en Tienertoer op onze eigen club op 28 mei was een succes onder een schitterende zon. De
winterversie gaan we organiseren in de sporthal Neeroeteren op zat. 22 oktober. Meer info volgt later.
3) Grenslandcup
Geen Grenslandcup dit jaar door het laattijdig afmelden van de clubs uit Nederland. Ook het organiseren van
een Tennisontmoeting voor niet-competitiespelers (meisjes en jongens tot 12 jaar) met Tc Maaseik, Tc
Opoeteren en Tc Dilsen lukte niet meer. We gaan nog eens proberen om Grenslandcup in 2017 te (her)starten.
4) Competitie – Tornooien - Spaarkaarten
Nu kan je inschrijven voor de vele tornooitjes in de buurt. Voor degene die nog niet willen deelnemen aan
competitie zijn er de Kids- en Tienertoeren. Voor de competitiespelers is er de Ethias tour. Je kan deze
tornooien zoeken op de website van Tennis Vlaanderen, de link hier. Bekijk hier even hoe je kan inschrijven!
De speler en speelster met de meeste deelnames aan competitie wordt op het einde vh seizoen gevierd als
´Competitiespeler vh Jaar´. Ook willen we dat alle jeugdspelers inschrijven op ons eigen tornooi van 11 t/m
24 juli, schrijf in via deze link.
5) Tennisstage Nederland - Zomertrainingen – Kleutertennis – Zomertenniskampen
De tennisstage Efteling van 4-8 juli voor +11 jarigen is volgeboekt. Een schitterend weekje tennis gecombineerd
met nevenactiviteiten zoals duinenloop, zwemmen, volleybaltornooi, een namiddag naar de Efteling, een quiz- en
muziekavond, flyer. De ideale voorbereiding voor de verder competitie!
Voor de Zomertenniskampen: Zomerkamp 1 van 25-29 juli, Zomerkamp 2 van 8-12 aug., Zomertrainingen /
Kleutertennis: Zomertraining 1 van 1-5 augustus, Zomertraining 2 van 15-19 augustus kan je inschrijven via
tcsmashjeugd@hotmail.com. Alle info hier.
1) Jeugdkalender 2016
Noteer alvast volgende activiteiten in je agenda. De volledige kalender vind je op onze site, download ook hier.
26 juni
KidsOudertornooi (vanaf 14u) en Steakdag (vanaf 17u30)
4-8 juli
Tennisstage Efteling NL (+11j.)
11-24 juli
Open Tornooi TC Smash Neeroeteren (Jeugd+Volw.)
25-29 juli
Zomerkamp 1 (9u30-16u)
1-5 aug.
Zomertraining 1 (1u les/dag)
8-12 aug.
Zomerkamp 2 (9u30-16u)
15-19 aug.
Zomertraining 2 (1u les/dag)
22 aug.
Start Clubkampioenschap Jeugd (competitie-spelers)
27 aug.
Jubileumviering 40 jaar Tc Smash (alle leden)
10 sept.
Jeugddag en Finales clubkampioenschap Jeugd
We hopen jullie talrijk te mogen ontmoeten op onze activiteiten. Veel tennisplezier en succes!
Jeugdcomité en Trainers
22 juni 2016

