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Beste Smasher,
Het tennisseizoen draait op volle toeren met Eindronde Interclub Jeugd, start van de Nationale Interclub, tornooien bij
de omliggende clubs en activiteiten en trainingen voor Jeugd en Volwassenen op de eigen club.
Nationale Interclubcompetitie - InterClub Finales Jeugd 22+23 juni 2019
2 Jeugdteams hebben al de Finale bereikt: Team J11 (Levi, Jente en Simon) tegen Tc De Nethe + Team J13 (Matthias,
Jonas en Yente) tegen Tc Peer. De Interclub Jeugd Finales worden gespeeld te Tc Diest op zondag 23 juni 2019.
Ook Team U9 (Gerben en Brecht) speelt nog voor een finaleplaats tijdens de ½ finale te Tc Tennisdel Genk nu zat. 15
juni. Kom onze jeugd aanmoedigen tijdens deze Finaledagen!
Ons Nationaal Herenteam met Pieter, Walter, Wim, Michael en Dirk is ook sterk bezig want momenteel 1e in hun
Poule na 2 overwinningen! De volgende thuiswedstrijd is op zat. 29 juni. Kom zeker eens supporteren & volg hun hier.
1)

Jeugd | KidsOuder tennis 29.06 - Zomerstage 1-5.07 - Zomertrainingen en Zomerkampen in juli+aug
-Onze eigen Kidstoer Zomer vond plaats op zat. 25 mei, enkele begeleide Kidstoeren met trainers volgen nog.
-Zaterdag 29 juni is er Kids-Ouder Tennis, een unieke gelegenheid voor alle jeugdleden (alle leeftijden) met
een (groot)ouder te tennissen onder begeleiding van de trainers. Deelname is gratis en er wordt gezond fruit voorzien.
-De Zomerstage 1-5 juli voor eigen en nieuwe leden vanaf 6 jaar gaat dit jaar door op de eigen club
-Schrijf nu ook al in voor de Zomerkampen (22-26.07 + 5-9.08) en Zomertrainingen (29.07-2.08 + 12-16.08).
PS. Vergeet niet je lidgeld te betalen om te mogen trainen & verzekerd te zijn! Zie website en Aansluitingsfiche 2019.
2)

Open tornooi @Tc Smash 8-21 juli
Vanaf maandag 8 juli t/m zondag 21 juli is er ons eigen Open tornooi, 14 dagen wedstrijden & ambiance dus the-placeto-be voor alle tennisliefhebbers. Inschrijven kan nu al via de website Tennis Vlaanderen of via de App!
3)

Tennislessen Volwassenen - Start-2-Tennis (S2T)
Wil je ook kennismaken met onze schitterend sport dan is S2T ideaal voor je met een lessenpakket van 4x1.5u.
Voor vragen over trainingen voor Volwassenen, contacteer Caro Houbreghts.
4)

5) NajaarsInterclub 4 spelers - 4 dubbels aug-sept.
Per ontmoeting worden 4 dubbels gespeeld: 1 DH, 1 DD en 2 DG. Speeldata 25/08, 1/09, 8/09, 15/09 en 22/09.
Inschrijven uiterlijk voor 13 juni via Carine Vranken.

WTA-Tornooi Rosmalen - Libema Open 2019 - 10-16.06.2019
Ondertussen is het grastornooi in Rosmalen (250,000 USD) van start gegaan maar je kan nog steeds tickets bestellen
aan verminderde prijs (5€,- korting) via: www.libema-open.nl/clubactie met speciale Kortingscode: neeroeteren-lo19
Wil je mee supporteren bvb. op donderdag 13 juni of heb je verdere vragen, contacteer Valère Vastmans
6)

Padelproject Neeroeteren
Interesse voor Padel leeft ook op onze club en dus werd er reeds gesproken met het Stadsbestuur omtrent de
eventuele ligging. Dit wordt nu verder bestudeert en opgevolgd, meer info volgt! Momenteel kan je echter terecht bij
Padelclub Maaseik en Kim Clijsters Padelclub. Bekijk al eens het promofilmpje Padel en de Spelregels.
7)

Activiteiten Tc Smash - Bekijk de volledige kalender hier
29 juni
Kids-Ouder tennis
5-9 aug.
1-5 juli
Zomerstage Jeugd
12-16 aug.
8-21 juli
Open-tornooi Tc Smash
17 aug.
22-26 juli ZomerKamp 1
17+28 aug.
29 jul-2 aug ZomerTraining 1
25 aug.
8)

ZomerKamp 2
ZomerTraining 2
Start Clubkampioenschap Volw.+Jeugd
Begeleide Kidstoeren Tc Iris en Tc KC Bree
Start InterClub Najaar

Veel tennisplezier!
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