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Beste Smasher, 
 
Het winterseizoen loopt op zijn einde en de laatste voorbereidingen op de club worden getroffen om het nieuwe 
seizoen in te zetten. De Interclubkalender 2017 is al bekend gemaakt, ook onze planning van alle thuiswedstrijden 
voor Volwassenen en Jeugd wordt zo snel mogelijk doorgestuurd zodat tegenstanders verwittigd kunnen worden.  
Op vrijdagavond 31 maart 2017 20u wordt iedereen verwacht op de club voor de opening van het seizoen met een 
natje en een droogje! De Interclubkapiteins Volwassenen ontvangen dan ook hun Interclubmapje en alle  
wedstrijdballen. Just be there! 
 
1) Opening Tennisseizoen - zaterdag 1 april 2017 
Op zaterdagavond 1 april 19u is er de start- en info-avond voor alle jeugdspelers en hun ouders. Ook hier 
ontvangen de Interclubkapiteins het Interclubmapje met planning thuiswedstrijden en wordt er verder uitleg 
gegeven over de activiteiten in 2017 en andere nieuwtjes. Iedereen op post om het seizoen gezellig in te zetten! 

 
2) Interclub 2016 vanaf 17 april 2017 
Hier een overzicht van alle Interclubteams Jeugd (9j. tot 15j.). 14 teams (4 meisjes + 10 jongens), samen 35 spelers 
die zullen strijden in de interclubcompetitie die van start gaat op paasmaandag 17 april 2017. 
De planning van alle thuiswedstrijden is bijna klaar en zal ook terug te vinden zijn in het Interclubmapje dat gegeven 
wordt aan alle Interclubkapiteins tijdens de start- en Info-avond op zat. 1 april.  
Verdere uitleg wordt er gegeven aan alle Interclubkapiteins, spelers en ouders ivm contacteren van tegenstanders 
voor uit- en thuiswedstrijden, hoe invullen formulier ploegensamenstelling, over onderlinge afspraken binnen het 
team enz. 
 
3) Open-deur dag Scholen - woensdag 29 maart 2017  
Nieuwe leden die eens willen proeven van tennis worden verwacht op de club van 13u-15u.  
Vertel het verder aan je vriendjes, neefjes of nichtjes om ze ook te laten kennismaken met onze toffe sport!  
 
4) Paastrainingen, Interclubstage 10-14 april | Voorjaarstrainingen vanaf 18 april 
Voor alle jeugdleden & nieuwe leden zijn er de Paastrainingen, ook met Kleutertennis (tot 6 jaar) die zullen 
doorgaan in de 2e week vd paasvakantie van 10-14 april 2017.  
Voor de Interclubspelers is er ook de Interclubstage als specifieke voorbereiding op de interclubcompetitie. Een 
echte aanrader om goed voor de dag te komen!   
De Voorjaarstrainingen voor alle jeugdleden & nieuwe leden starten op 18 april 2016 (8 weken), inschrijven voor 7 
april! Lees er hier alles over en bezorg het inschrijvingsblad voor de Voorjaarstrainingen tijdig aan de trainers! 
Om te kunnen deelnemen aan de trainingen & verzekerd zijn, moet je nieuw lidgeld betaald zijn voor april 2017! 

 
5) Lidgeld 2017-2018  
Het lidmaatschap loopt van 1 april 2017 tot en met maart 2018. Alle leden dienen hun lidgeld betaald te hebben 
voor 1 april om te mogen tennissen en/ of trainen en je ook verzekerd bent! Alle info in deze brief, ook op de site.  

 
6) Jeugdkalender 2017  
Noteer alvast volgende activiteiten in je agenda. De volledige kalender vind je op onze site. 
29 maart  Opendeur Kidstennis voor scholen (niet-leden) 
1 april  Opening seizoen | Info jeugdleden en ouders 
10-14 april  Interclubstage en Paastrainingen 
17 april  Start Interclubwedstrijden jeugd 
18 april  Start voorjaarstrainingen 
27 mei   Kids- en Tienertoer TC Smash Neeroeteren 
24 juni  Kids- Oudertornooi 
3-7 juli   Tennisstage Efteling NL (+11j.) 
10-23 juli Open Tornooi Tc Smash Neeroeteren - Ethias Tour  

 
Veel Tennisplezier en tot binnenkort op de opening van het seizoen! 

 Jeugdcomité en Trainers 

http://www.tcsmash.be/
http://www.tennisvlaanderen.be/club-interclub?clubId=2166&tab=ploeg
http://tcsmash.be/sites/tcsmash.be/files/Uitnodiging_Start-Info-avond_2017_TcSmashJeugd.pdf
http://tcsmash.be/sites/tcsmash.be/files/Interclubteams%20Jeugd%202017.pdf
http://tcsmash.be/sites/tcsmash.be/files/Uitnodiging_Start-Info-avond_2017_TcSmashJeugd.pdf
http://tcsmash.be/sites/tcsmash.be/files/TC%20Smash%20Jeugd_Paas_en_Voorjaarstraining_Interclubstage_2017.pdf
http://tcsmash.be/sites/tcsmash.be/files/Lidgeld-Aansluitingsfiche%202017_TC%20Smash%20Neeroeteren.pdf
http://tcsmash.be/sites/tcsmash.be/files/TC%20Smash%20Jeugdkalender%202017_v3.pdf
http://www.tcsmash.be/contact-info

