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Beste Smasher, 
 

Het zomerseizoen zit er bijna op, de laatste tornooien zijn begonnen waarin nog klassementspunten gesprokkeld 
kunnen worden. Ondertussen is ons eigen Clubkampioenschap voor competitiespeles ook van start gegaan zodat we 
alle Clubkampioenen, alsook winnaars Spaarkaarten en CompetitiesSpelers van het Jaar kunnen vieren tijdens onze 
Jeugddag op zaterdag 16 sept. 2017. Wij denken ook reeds aan de winterperiode en er is de inschrijfdag voor de 
Wintertrainingen op vrijdag 8 september. Lees er hier alles over. 
  
1) Tennisstage Nederland 3-4 juli  
Ook deze 3e editie was weer een succes, een top-stage met 15 dol-enthousiaste  deelnemers die al uitkijken naar 
volgend jaar. Er werd zelfs een artikel gepubliceerd in de HBvL GoedNieuwskrant, nog meer foto´s op Facebook! 
 
2) Open tornooi 10-23 juli 
Weer een heel geslaagd tornooi voor volwassenen en jeugd met meer dan 500 inschrijvingen. We waren ook fier op 
onze 2 Finalisten in de jeugdreeksen, Kobe Segers U13 & Jasper van der Heijden U15. Nieuw dit jaar ook was de inzet 
van de FairPlay Manager tijdens wedstrijden U9 en U11, prachtig ingevuld Jessica & Daisy. 
 
3) Zomerkampen & -trainingen juli+aug. 2017  
De zomerkampen waren goed bezet met meer dan 70 deelnemers ook van de naburige clubs, 13 nieuwe jeugdleden 
werden er aangemeld. Door omstandigheden waren er geen overnachtingen in tenten maar willenn we zeker weer 
aanbieden in 2018. Alle spelers en trainers hebben ook nu weer genoten van een lekkere lunch op de club 
geserveerd door D´Olivio! 
 
4) Clubkampioenschap Jeugd vanaf 22 aug. - Jeugddag zat. 16 sept. 
Ook dit jaar is er het eigen clubkampioenschap voor alle jeugdspelers! 
De niet-competitiespelers spelen in tornooivorm tijdens de Jeugddag op 16 sept. in de namiddag. Aanmelden 
hiervoor kan nu al bij de trainers, via het inschrijfblad dat uithangt op de club of op de Jeugddag zelf. 
De competitiespelers szijn geselecteerd door de trainers en spelen het kampioenschap zoals een echt tornooi (alle 
reeksen U9, U11, U13 en U15), maar ook met een Verliezersronde, iedereen speelt dus minimum 2 wedstrijden.  
De tabellen vindt je hier en kan je ook vinden op het Infobord op de club. Er wordt gespeeld volgens dit Reglement.  
De spelers plannen de wedstrijden en reserveren de pleinen zelf, onder toeziend oog van de verantwoordelijke 
trainer. Alle finales worden gespeeld op de Jeugddag op zaterdag 16 september 2017 vanaf 9u30. Supports op post!  
!!! De Jeugddag als afsluiter van het zomerseizoen start dus op zat. 16 sept. 2017 9u30 met de Finales, lunch met 
hamburgers vanaf 12u30,  vanaf 13u30 de spelnamiddag met het tornooi voor niet-competitiespelers, spelvormen 
en prijzenspel. Een springkasteel is er weer voor de kleinsten, een coctailbar voor de ouderen.  
De Prijsuitreiking rond 16u30 van de Clubkampioenen, winnaars spaarkaarten en Speler en Speelster vh Jaar. 
Iedereen welkom, uitnodiging Jeugddag! 
 
5) Wintertrainingen vanaf 25 sept. 2017 - Inschrijfdag vrijdag 8 sept. 16u tot 18u30 
Vanaf maandag 25 sept. beginnen de winterlessen, 20 weken les van september tot april 2018. Inschrijven kan enkel 
op de Inschrijfdag op vrijdag 8 september van 16u-18u30 op onze tennisclub. Uw zoon/ dochter is ingeschreven en 
kan enkel deelnemen indien het lesgeld betaald en dus verzekerd is.  
Alle details vindt je hier, duidt je beschikbaarheid aan en breng deze brief mee naar de inschrijfdag.  
 
6) Jeugdkalender 2017 - bekijken of downloaden van de site kan je hier. 
Noteer alvast volgende activiteiten in je agenda.  
22 aug. Start Clubkampioenschap Jeugd (competitie-spelers)  
30 aug. Begeleide Kidstoer - TC Boneput Bree (vanaf 10u) 
8 sept. Inschrijven voor Wintertrainingen op de club (16u-18u30)  
16 sept. Finales clubkampioenschap & Jeugddag  
25 sept. Start Wintertrainingen 
21 okt. Kidstoer winter (sporthal Neeroeteren)  
30 dec. Kersfeestje  

Veel tennisplezier & kom zeker langs op de Jeugddag 16.09! 
Jeugdbestuur en Trainers 
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