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Beste Smasher,
Onze Clubkampioenen 2015 zijn gekend, ook Competitiespelers vh Jaar en Winnaars Spaarkaarten werden
gehuldigd tijdens onze Jeugddag. Ondertussen zijn de wintertrainingen begonnen en wij organiseren onze
Kidstoer op zaterdag 17 oktober
10 jarigen om deel te nemen!

2015 in Sporthal Neeroeteren. Een oproep aan al onze jeugdspelers 7 t/m

1) Clubkampioenen – Competitiespeler vh Jaar – Winnaars Spaarkaarten 2015
Alle finales vh clubkampioenschap werden gespeeld in schitterend weer tijdens onze Jeugddag die ook gezellig
was in de namiddag met animatie voor jong (groot prijzenspel dankzij onze sponsors!) & oud (coctailbar).
De afwezigen hadden weeral ongelijk!
De prijsuitreiking was er deze keer niet enkel voor de Clubkampioenen, maar ook voor de `Competitiespelers vh
Jaar´ (speler met meeste deelnames aan competitie, tornooien) en de ´Winnaars Spaarkaarten´voor de spelers
met een volle spaarkaart voor meeste deelnames aan de jeugdactiviteiten tijdens het zomerseizoen.
Hier het overzicht: Clubkampioenen Jeugd en Senioren, Competitiespelers vh Jaar en Winnaars spaarkaarten.
Proficiat aan allen!
2) Kidstoer Winter sporthal Neeroeteren – zaterdag 17 oktober
Voor al onze jeugdspelers van 7 t/m 10 jaar is er de 2e editie van onze Kidstoer Winter die doorgaat id
Sporthal Neeroeteren op zaterdag 17 oktober 2015. Vanaf 13u-15u voor 7-8 jarigen (Rood) en 15u-17u voor 910 jarigen (Oranje). Inschrijven kan je via de website, via de trainers met dit inschrijvingsstrookje. Ook
inschrijven ter plaatse op de dag zelf is mogelijk. Alle details op deze uitnodiging.
3) Wintertraining 2015-2016
De wintertrainingen zijn reeds gestart vanaf 21 september, 20 weken tot april 2016. Heb je nog interesse, neem
dan contact op met onze trainers. Alle info vindt je hier.
Jeugdkalender 2015
Noteer volgende data van de resterende activiteiten, ook te zien op onze kalender:
17 okt.
Kidstoer Winter TC Smash (sporthal Neeroeteren)
14 nov.
Mosselavond - eetdag | Inschrijvingsformulier
21 dec.
Zwemmen

Wij willen alle spelers en ouders bedanken voor het afgelopen zomerseizoen, voor het vertrouwen in onze club
en jeugdwerking en staan steeds paraat voor verdere vragen of opmerkingen.
Veel tennisplezier tijdens de wintermaanden!

Speciale dank ook aan Frank Ectors en Leon Caris voor hun tomeloze inzet de voorbije jaren als resp.
Jeugd(fonds)verantwoordelijke en Grenslandcup coordinator! Zij nemen afscheid als lid van het jeugdcomité
op het einde vh jaar. Beide blijven wel actief als speler, Frank ook als bestuurslid!

Het Jeugdcomité en trainers
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