INFOMAIL JEUGD – augustus 2015
www.tcsmash.be

Beste Smasher,
De zomerkampen waren een succes met meer dan 80 deelnemers, 5 dagen tennis- en conditietraining, zwemmen,
zelfs een begeleide uitstap naar de KidsToer te TC As, een overnachting in tenten en ontbijt. Ook de laatste
Zomertraining 3 zit er op dus goed voorbereid voor de resterende tornooien en het eigen Clubkampioenschap.
1) Grenslandcup 2015
Editie 2015 werd gespeeld met clubs Maaseik, Dilsen, Opoeteren en Neeroeteren. Na een viertal
wedstrijddagen werd op de finaledag te Opoeteren een schitterende 3e plaats behaald door ons team. Maaseik
won uiteindelijk de grenslandcup. Deze finaledag werd afgesloten met een lekker drankje en een overheerlijke
“Bicky Burger” die alle kinderen aangeboden kregen van de organiserende vereniging. Proficiat aan de spelers en
speciale dank aan begeleider Leon Caris! Het verslag vindt je op onze website.
2) Tennisstage Nederland juli 2015
Het Trainersteam en jeugdspelertjes (18 deelnemers) vertoefde op hun stageplaats ´De Duikse Hoef´ en
reacties zijn uitermate positief! Zeer geslaagd en voor herhaling vatbaar. Enkele foto´s van de groep en de
briefing op onze webiste, veel meer foto´s zijn gepost op Facebook.
3) Zomertenniskampen – Zomertrainingen juli+aug. 2015
De zomertrainingen en zomerkampen waren weer een succes, veel deelnemers en een lekkere lunch tijdens de
kampen bij D´Olivio, top!. De laatste overnachting in de tentjes ook superspannend door het hevige onweer.
4) Clubkampioenschap Jeugd vanaf 22 aug. & Jeugddag zo. 13 sept. 2015
De competitie-spelers zijn geselecteerd door de trainers en spelen volgens deze tabellen die ook uithangen op
de club (Info-bord Jeugd). 8 reeksen: UO9 (gemengd), J10, J12, J14, J16, M12, M14, M16. Wedstrijden kunnen
gespeeld worden vanaf 22 augustus, Spelers plannen de wedstrijden en reserveren de pleinen zelf.
Finales worden gespeeld tijdens de Jeugddag op zondag 13 sept. 2015.
De niet competitie-spelers (geen interclub of tornooien) spelen in tornooi-vorm op de jeugddag 13 sept.
Inschrijven kan via het ´Inschrijfblad´ dat uithangt op de club, via trainer of jeugdcomité. Alle info van de
Jeugdclubkampioenschappen vindt je hier.
De Jeugddag is de afsluiter van het zomerseizoen en gaat door op zondag 13 sept. 2015 vanaf 10u. Finales
clubkampioenschap in de voormiddag, Bicky-burger voor de aanwezige spelers rond 12u30, vanaf 13u30 Tornooi
niet-competitiespelers, spelvormen en prijzenspel voor iedereen. Prijsuitreiking rond 16u en daarna gezellig
genieten op het terras met coctailbar voor de ouders. Springkasteel doorlopend voor de kleinsten. Uitnodiging
vindt je hier. Noteer alvast de datum en tot dan!
5) Wintertraining 2015-2016 vanaf 21 sept.
Na afsluiting zomerseizoen beginnen we aan de wintertrainingen vanaf 21 september 2015. Inschrijven kan enkel
op de inschrijfdag. Deze vindt plaats op vrijdag 11 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 en op onze website.
Jeugdkalender 2015
Klik hier voor de volledige kalender, enkele data:
22 aug.
Start Clubkampioenschap Jeugd voor competitie-spelers
13 sept.
Jeugddag en Finales Clubkampioenschap
21 sept.
Start Wintertrainingen
17 okt.
Kidstoer Winter TC Smash (sporthal Neeroeteren)
21 dec.
Zwemmen
Veel tennisplezier!
Het Jeugdcomité en trainers http://www.tcsmash.be/contact-info
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