INFOMAIL JEUGD – mei 2016
www.tcsmash.be

Beste Smasher,
De voorjaarstrainingen zijn druk bezet, onze Interclubteams doen het goed en ondertussen zijn de eerste
tornooitjes begonnen. Ook wij organiseren een Kids en TienerToer op zaterdag 25 mei dus alle leden welkom.
Lees er hieronder alles over, bekijk het op onze website en download zeker ook het Informatieboekje JeugdVoorjaar 2016 via deze link.
1) Interclubcompetitie - Eindronde
De IC competitie zijn we begonnen met 17 jeugdteams en goede resultaten behaald want maar liefst 9 teams
doen verder in de eindronde en zullen verder strijden richting finale. Volg deze teams via deze kalender, maar
kom ze ook aanmoedigen tijdens hun wedstrijden. Breng familie en supporters mee!
2) Kids en Tienertoer te TC Smash Neeroeteren – zaterdag 28 mei
Een oproep aan alle jeugdleden om deel te nemen aan deze Kids- en Tienertoer op onze eigen club!
Dit is een recreatief tornooi ingedeeld volgens de Kidstenniskleuren, duurt ongeveer 2 uurtjes met pauze.
De KidsToer is er voor spelertjes van 3-12 jaar (NG of max. C+30/5), Rood en Oranje (3-10j) starten om 13u,
Groen (10-12j) vanaf 15u. De Tienertoer is er voor tennissers tussen 12 en 16 jaar (Geel) vanaf 17u.
Je kan al online inschrijven voor KidsToer via deze link, voor de Tienertoer via deze link, of via je trainer met
ingevuld strookje van deze uitnodiging, of het kan ook nog ter plaatse.
Deelname is 2€, iedere deelnemer ontvangt een verrassing en je krijgt een stempel op je spaarkaart!
Verdere info bij Kidstennisverantwoordelijke Emiel of bij je trainers. Bekijk hier ook de affiche.
3) Grenslandcup = Tennisontmoeting – zat. 4 juni, 11 en 18 juni
Door het laattijdig afmelden van de organiserende club uit Nederland willen we Grenslandcup veranderen in een
Tennisontmoeting voor niet-competitiespelers, meisjes en jongens tot 12 jaar. Organisatie door Opoeteren,
Maaseik, Neeroeteren en mogelijk Dilsen. De eerste ontmoeting zal doorgaan te Tc Opoeteren op 4 juni 2016
(9u-13u). Bij succes volgt daarna Maaseik op 11 juni en een finaledag te Neeroeteren op 18 juni. Spelertjes met
interesse kunnen zich aanmelden bij de trainers voor 31 mei.
4) Kids-Ouder tornooi – zat. 26 juni 13u30
Ieder jeugdlid kan samen met een ouder enkele wedstrijdjes dubbelen (papa en/of mama hoeft geen lid te
zijn!). Start om 13u30, Prijsuitreiking om 17u. Vers fruit en chocoladefontein worden voorzien. Deelname gratis,
inschrijven tot 17 juni, alle details lees je hier.
Aansluitend is er de Steakdag op de club vanaf 17u30. Inschrijven voor 22 juni in de kantine, alle info hier.
5) Zomertenniskampen – Zomertrainingen - Kleutertennis
Je kan ook al inschrijven voor de Zomertenniskampen: Zomerkamp 1 van 25-29 juli, Zomerkamp 2 van 8-12
augustus en Zomertrainingen / Kleutertennis: Zomertraining 1 van 1-5 augustus, Zomertraining 2 van 15-19
augustus. Bekijk hier de flyer.
6) Jeugdkalender 2016
Noteer alvast volgende activiteiten in je agenda. De volledige kalender vind je op onze site, download ook hier.
28 mei
Kids- en Tienertoer TC Smash Neeroeteren
4 juni
Tennisontmoeting te Tc Opoeteren (9u-13u), 11 juni Tc Maaseik, 18 juni Tc Smash
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)
We hopen jullie talrijk te mogen ontmoeten op onze activiteiten. Veel tennisplezier!
Het Jeugdcomité en Trainers
(contactinfo hier)
23 mei 2016

