
 

        TC SMASH JEUGD  

  

 ZOMERTENNISKAMPEN 2019 
 

Zomerkamp 1: 22 tot 26 juli 

Zomerkamp 2: 5 tot 9 augustus 

 
We beginnen ook dit jaar weer een half uur eerder, nl van 9u30 tot 16u.  
De tennislessen worden afgewisseld met sport- en spelactiviteiten onder leiding van een regentes lichamelijke 
opvoeding. 

Voor wie? Alle jeugdleden + nieuwe leden 
 
Overnachting in tenten! Vrijblijvend en bij voldoende kandidaten overnachting in tenten tijdens de nacht van 
donderdag op vrijdag. Tenten, veldbedje, slaapzak en slaapgerief dient men zelf mee te nemen.  
Begeleiding is er voorzien en de nodige activiteiten worden georganiseerd vanaf donderdag 16.00u. 

Hiervoor wordt wel €5 extra gevraagd. Inbegrepen: 4-uurtje, pizza, ontbijt.  
 

We eten iedere middag een lekkere maaltijd van D´Olivio in de kantine! 
 
Prijs: € 115 voor leden. Niet-leden betalen 10 euro extra voor de verzekering. 
Drank is de hele week inbegrepen, breng wel een drankbeker mee met je naam erop! 
Bij regenweer gaan de lessen door in de sporthal te Neeroeteren. 
De betaling dient te gebeuren op de eerste dag van 9.00 tot 9u30. 
 

Gelieve in te schrijven via mail: tcsmashjeugd@hotmail.com 
Voor verdere inlichtingen, contacteer Walter of Daisy. 
 
 

  

 ZOMERTRAININGEN & KLEUTERTENNIS 2018 
 
Zomertraining 1: 29 juli tot 2 augustus  

Zomertraining 2: 12 tot 16 augustus 

 
Optie 1:   3u les per dag van 9u30 tot 12u30. Prijs: 90 euro voor leden. 

Niet leden betalen 10 euro extra voor de verzekering. 
 
Optie 2:   1u les per dag tussen 9u30 en 14u30. Prijs: 30 euro voor leden. 

  Niet leden betalen 10 euro extra voor de verzekering. 
 
Het indelingsformulier wordt uitgehangen op het clubhuis, ingang aan de zijkant, vanaf het weekend ervoor! 

     

Voor wie?  Alle jeugdleden + nieuwe leden. 
   Wit, blauw, rood, oranje en groen + geel (TIENER) 
 
 

Kleutertennis: 29 juli tot 2 aug. en 12 aug tot 16 aug. 

   
 Iedere dag 1u les van 10u30 tot 11u30. Prijs: 20 euro voor leden.  
 Niet leden betalen 10 euro extra voor de verzekering. 
 
 

Gelieve in te schrijven via mail: tcsmashjeugd@hotmail.com 
Voor verdere inlichtingen, contacteer Walter of Daisy. 
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