INFOMAIL JEUGD – mei 2015
www.tcsmash.be

Beste Smasher,
Tijdens de info-avond werd er uitleg gegeven over de jeugdwerking, activiteiten en competities en allerhande
nuttige info. Lees zeker eens deze presentatie, te downloaden op onze website.
1) Interclub - Eindronde
De Interclubcompetitie gaat na 5 weken verder in de eindronde voor een van de teams Meisjes U14. Zij spelen
dit weekend de 1/16e finale te TC Hamont. Supporters allen op post! Voor de andere teams was dit hopelijk weer
een leuk avontuur en zijn nu goed voorbereid voor de tornooien! Indien je nog vragen hebt ivm inschrijven voor
een tornooi, bekijk de korte info ´Hoe inschrijven voor een tornooi´op onze site > Links > Downloads
2) Kids- en Tienertoer te TC Smash Neeroeteren – zat. 30 mei
Een oproep aan alle jeugdleden om deel te nemen aan deze Kids- en Tienertoer op onze eigen club!
De Kids Toer is er voor spelertjes van 3-12 jaar (NG of max. C+30/5) ingedeeld volgens de Kidstenniskleuren en
duurt ongeveer 2 uurtjes. Rood en Oranje starten om 13u, Groen vanaf 15u. De Tienertoer is er voor
tennissers tussen 12 en 16 jaar (Geel) vanaf 17u.
Deelname is 2€ en iedere deelnemer ontvangt een verrassing. Alle info op deze uitnodiging.
3) Grenslandcup – start zat. 30 mei te TC Smash Neeroeteren
Editie 2015 wordt gespeeld met clubs Maaseik, Dilsen, Opoeteren en Neeroeteren, ditmaal helaas zonder een
club uit Nederland. Start op zaterdag 30 mei te TC Smash Neeroeteren, daarna 6 juni te TC Dilsen, 13 en
20 juni te TC Smash Neeroeteren en op 27 juni Finaledag te TC Opoeteren. De wedstrijden van 9u-11u30.
Hier ook supporters allen op post!
Kampioenen 2014! Ons Grenslandcupteam 2014 werd gehuldigd tijdens de viering van de Jeugdclubkampioenen
Stad Maaseik. Artikel met foto verschijnt nog in het Infoblad Stad Maaseik.
4) Kids-Ouder tornooi – zon. 21 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. Chocoladefontein met vers fruit wordt voorzien. Deelname
gratis, inschrijven tot 17 juni. Verdere details op deze uitnodiging.
Aansluitend is er ook nog de Steakdag vanaf 17u30. Menukeuze: Steak natuur 15€, Steak (champignon, peper,
bearnaise) 16€, Goulash 11€, Visvidee 16€, Videe 11€, Veggie cubes stroganoff 11€, Frikandel (2st) 5€.
Inschrijven en betalen aan de bar voor 18 juni!
5) Zomertenniskampen – Zomertrainingen - Kleutertennis
De voorjaarstrainingen zijn nog volop bezig maar hier al de flyer met alle details van de Zomertenniskampen:
Zomerkamp I van 20-24 juli, Zomerkamp II van 3-7 augustus en Zomertrainingen / Kleutertennis:
Zomertraining 1 van 1-3 juli, Zomertraining 2 van 27-31 juli, Zomertraining 3 van 10-14 aug.
6) Jeugdkalender 2015
Klik hier voor de volledige kalender, enkele data:
30 mei
Start Grenslandcup te TC Smash Neeroeteren (9u-11u30)
30 mei
Kids- en Tienertoer te TC Smash Neeroeteren (vanaf 13u)
13+20 juni
Grenslandcup te TC Smash Neeroeteren (9u-11u30)
21 juni
Kids-Oudertornooi (vanaf 14u) en Steakdag (vanaf 17u30)
27 juni
Finaledag Grenslandcup te TC Opoeteren (9u-11u30)
1–3 juli
Zomertraining 1 (1u of 3u les/dag)
6-10 juli
Tennisstage Efteling, Nederland (+11j.) - NIEUW
6-19 juli
Open Tornooi TC Smash Neeroeteren (Jeugd+Volw.)
We hopen jullie talrijk te mogen ontmoeten op onze activiteiten. Veel tennisplezier!
Het Jeugdcomité en trainers http://www.tcsmash.be/contact-info
29 mei 2015

