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Beste Smasher,
Het tennisseizoen draait op volle toeren met Interclub Eindronde, start van de Nationale Interclub, activiteiten en
trainingen voor Jeugd en Volwassenen op de club en ver daarbuiten. Ook de WK spanning stijgt weer, het Rode
Duivels-supporterslokaal wordt stilaan ingericht, WK menu´s worden op punt gebracht. Lees er hier alles over!
Interclub Eindronde + start Nationale Herenploeg 2.06
Het interclubavontuur startte met 33 teams, waarvan 7 teams (3 Jeugd en 4 Volw.) de eindronde behaalde. Ondertussen strijden er nog 4 teams verder. Ook ons nationaal Herenteam, met Pieter, Walter, Wim, Michael en Dirk, gaat
van start met een thuiswedstrijd nu zaterdag 2 juni. Supporters allen op post!
Thuis: zat. 2 juni 11u - J13 Team Jonas 1/8 finale vs. Tc Bolderberg, zat. 2 juni 14u - Heren 35 Nat. vs. Tc Temploux
Uit:
zo. 3 juni Heren 4 Team Quinten 1/8 finale vs.Tc Paal, vr. 8 juni Heren 35 Team Frank ¼ finale vs. Tc Hamont
Thuis: zat. 9 jun Dames 25 Team Lisiane ¼ vs. Tc Field, zat. 16 juni Heren 35 Nat. Team Pieter vs. Tc Neufchateau
1)

NIEUW - Interclub najaar 2018 ´4 dagen - 4 spelers - 4 dubbels´
Een team bestaat uit 2 heren en 2 dames (iedereen 25+), er worden 4 dubbels per ontmoeting gespeeld (1 DH, 1 DD,
2 DG). Periode: elke zondag van 26 augustus tot 23 september (poules van 5 ploegen, 4 speeldagen).
Stel je team vlug samen want inschrijven kan tot uiterlijk 15 juni! Meld je team tijdig aan bij Carine Vranken.
De kalender zal beschikbaar zijn vanaf 1 juli. Meer info op onze flyer en op site Tennis Vlaanderen.
2)

Jeugd | KidsOuder tornooi 30.06 - Tennisstage Efteling 2-6.07 - Zomertrainingen en -kampen juli+aug
Onze eigen Kidstoer zomer werd afgelopen zaterdag 26.5 georganiseerd, enkele ´begeleide´ volgen nog.
Op zaterdagmiddag 30 juni is er Kids-Ouder Tennis, een unieke gelegenheid voor alle jeugdleden (alle leeftijden) met
hun ouder te tennissen onder begeleiding van de trainers. Deelname is gratis en er wordt ook gezond fruit voorzien.
De Tennisstage Efteling jaargang 4 wordt weer een toffe stage in het buitenland voor onze jeugdleden vanaf 11 jaar.
Schrijf nu ook al in voor de Zomerkampen (23-27.07 + 6-10.08) en Zomertrainingen (30.07-3.08 + 13-17.08).
PS. Vergeet niet je lidgeld te betalen om te mogen trainen & verzekerd te zijn! Zie website en Aansluitingsfiche2018.
3)

Tennislessen Volwassenen - S2T Start-to-Tennis
Wil jezelf leren tennissen, of ken je iemand die wil kennismaken met tennis? Aarzel dan niet en schrijf in voor deze
lessenreeks, 4 lessen van 1.5 uur, vanaf zondag 17/06/2018. Inschrijven kan per e-mail bij Pieter Segers. Alle details
in deze affiche S2T.
4)

WK campagne @Tc Smash 18
Kom supporteren voor de Rode Duivels op de club en bestel tijdig je WK menu (10€ incl. 2 consumpties).
Ma. 18 juni 17u België-Panama - SpareRibs vanaf 17u | Za. 23 juni 14u België-Tunesië - Hamburger vanaf 13u
Do. 28 juni 20u België-Engeland - Souvlaki's vanaf 19u. Liefst enkele dagen op voorhand bestellen aan de bar!
5)

Clubreglement - Grensoverschrijdend gedrag & Algemene Verordening Gegevensbescherming
Ons Clubreglement wordt aangepast met o.a. preventiemaatregelen Grensoverschrijdend Gedrag en AVG.
6)

Libema Open 2018 - Rosmalen 11-17.06
Een mailtje werd reeds verstuurd om voor dit leuke en enige gras tennis toernooi Libema Open in Rosmalen NL, je
tickets te bestellen met 5€,- korting. Kan via deze link: www.libema-open.nl/clubactie met
Kortingscode: neeroeteren-lo18
7)

Activiteitenkalender. Noteer alvast deze data. Bekijk de volledige kalender 2018 hier.
17 juni
S2T - Start-to-Tennis (Volw. +16j.)
9-22 juli
Open Tornooi TC Smash Neeroeteren
30 juni
Kids-Ouder Tennis (vanaf 13u30)
23-27 juli
Zomerkamp 1 (9h30-16u)23-27 juli
2-6 juli
Tennisstage Efteling Nederland (Jeugdleden +11j.)
30 juli-3 aug. Zomertraining 1 (1u les/dag)
8)
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