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Beste Smasher,
Ons Open tornooi van 9-22 juli was weer zeer geslaagd niet alleen door het schitterende weer, de sportieve
deelnemers, de vele supporters maar vooral dankzij de inzet van de vele vrijwilligers in de wedstrijdleiding, uitbating
frituur en Gin-Tonic Party, de Technische ploeg en de Baruitbating! De tornooien lopen op hun einde, maar er is nog
de Interclubcompetitie Najaar en het eigen Clubkampioenschap voor alle leden, Volwassenen en Jeugd.
Tijd ook om uit te kijken naar de wintertrainingen. Lees er hier alles over!
Interclub | Eindronde Heren Nationaal - Dubbel Gemengd Najaar 26.8-23.9
Ons Nationaal Heren Topteam met Pieter, Walter, Wim, Michael en Dirk bereikte de 1/4 finale van de Eindronde maar
konden helaas niet winnen in Tc Court-St.Etienne op zat. 1 sept. Toch proficat met deze campagne!
De Najaarsinterclubcompetitie Dubbel Gemengd startte voor onze 2 Teams en strijden op 4 zondagen van 26.8-23.9.
Bekijk hier hun planning DG 25 4 45-80p + DG 26 6 20-20p en kom hun zeker eens aanmoedigen op zondag vanaf 10u.
1)

Clubkampioenschap 2018 Volwassenen | Pasta-avond 9.09 - Afsluiter zomerseizoen
Bekijk hier alle poules en het Reglement - Clubkampioenschap 2018 . Alle poulewedstrijden worden afgewerkt tegen
16 sept. zodat de finales kunnen gespeeld worden t/m 28 sept. Alle deelnemers worden verwacht op de
Prijsuitreiking en Pasta-avond op zaterdagavond 29 sept. 2018. Een leuke afsluiter van het zomerseizoen!
2)

Clubkampioenschap 2018 Jeugd 25.8-22.9
Onze competitiespelers van alle reeksen U9, U11 , U13 en U15 spelen volgens deze Wedstrijdtabellen en dit
Reglement Clubkampioenschap. De wedstrijden & terreinreservatie wordt door de spelers zelf geregeld, uiteraard met
hulp van ouders en de verantwoordelijk trainer. Voor de niet-competitiespelers wordt er in tornooivorm gespeeld op
de Jeugddag, inschrijven kan via het Inschrijfblad niet-competitie spelers, via je trainer of op de Jeugddag zelf.
3)

Inschrijfdag Wintertrainingen Jeugd 7.09 - Jeugddag 22.09 - Kidstoer 20.10
Alle info over Wintertraining Jeugd 2018-2019: 20 weken les vanaf eind september 2018 tot april 2019. Na de
inschrijfdag op vrijdag 7 sept. 16u-18u zal de groepsindeling gemaakt worden en de wintertrainingen van start gegaan
in de sporthal Neeroeteren en te Tc Maaseik.
De Zomertrainingen in juli en augustus waren weer druk bezet, zo ook de Zomerkampen met dagelijks een lekkere
lunch verzorgd door D`Olivio, de overnachtingen in de tent op donderdag en het ontbijt op vrijdagmorgen.
De begeleide Kidstoeren met trainer naar de omliggende clubs waren ook een leuke ervaring!
4)

Jeugddag 22.09 - Finales Clubkampioenschap + Spelnamiddag - Afsluiter zomerseizoen
Alle jeugdspelers, ouders en supporters zijn allen hartelijk uitgenodigd op onze Jeugddag op zat. 22.09: vanaf 9u30
Finales Clubkampioenschap, 12u Hamburgers, 13u30Spelnamiddag & tornooi 13u30 en Prijsuitreiking om 16u30 voor
finalisten Clubkampioenschap, CompetitieSpelers vh Jaar en Winnaars Spaarkaarten. Doorlopend voorzien zijn het
Springkasteel voor de kids en een gezellig terras met CoctailBar voor de ouderen. Iedereen van harte welkom!
5)

Padel 2020
Het project zit nog in de beginfase en wordt ondertussen besproken door Stad Maaseik met de overheid, meer info
volgt. Ben je ook nieuwsgierig naar deze snelstgroeiende sport, combinatie tennis/ squash, bekijk het promofilmpje, of
ga het zelf proberen bij de nieuwe Padelclub Pacma in Maaseik. Kijken kan daar ook want 1e tornooi op 8+9 en
15+16.09.
6)

Activiteitenkalender. Bekijk de volledige kalender 2018 hier
26.8-23.9
Interclubcompetitie Najaar DG
24.9
25.8-22.9
Clubkampioenschap Jeugd
29.9
7.9 16u-18u Inschrijfdag Wintertrainingen Jeugd
20.10
22.9
Jeugddag - Finales CK + Spelnamiddag
26.12
7)

Start Wintertrainingen Jeugd
Pasta-avond + Prijsuitreiking CK
Kidstoer Tc Smash - Sporthal Nrtn
Kerstfeestje Jeugd

Veel tennisplezier!
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