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Beste Smasher, 
 

Hartje zomer, vakantiestemming, de zomertornooien zijn volop bezig en vanaf maandag 9.07 start ons eigen 
tornooi, de twee drukste weken, maar ook de gezelligste, met volop activiteiten op en naast de pleinen, en 
tussendoor ook nog supporteren voor de Rode Duivels. Na het tornooi gaat het gewoon verder met zomerkampen 
voor onze jeugdleden, trainingen voor volwassenen, het Clubkampioenschap, enz. Lees er hier alles over! 
 
1) Open tornooi @Tc Smash 9-22 juli 2018 
Vanaf maandagmorgen 9 juli t/m zondag 22 juli is het the place-to-be want niet alleen 14 dagen topwedstrijden 
maar ook en vooral gezellig terrassen en tafelen bij Pierrot & Corinne, en ons Frituurke in zijn 10e jubileumsjaar. 
Nieuw op de zondagmorgen 15 en 22.07 is het lekker ontbijt: Spek & ei, zwart brood, 1 koffie, 1 fruitsap (8€).   
Voor de 2e maal is er de Gin-Tonic Party! op vrijdag 13 juli vanaf 20u. Coctails aan 5€, Inkom gratis uiteraard!  
Afsluiten doen we ook nu weer met een DJ Rik na de Prijsuitreiking & receptie op zondagavond. Iedereen welkom! 

 
2) WK campagne @Tc Smash 18  
En we blijven supporteren voor de Rode Duivels op de club waar je nog steeds kan genieten van een WK menu aan 
10€ incl. 2 consumpties. Voor de 1/2 Finale en Finale weekend is er een grotere menukeuze uit de Tornooi-
menukaart. Op naar de Finale! 

 
3) Interclub finale Jeugd UJ13  -  Eindronde Nationale Herenploeg 
Dikke proficiat aan ons U13 team met Jonas, Mathijs en Kobe! Zij eindigde als finalist op de Limburgse jeugd 
Interclubfinales te Tc Maaseik. In de finale won het team van Tc Maaseik nipt de twee enkelwedstrijden.  
Ons Nationaal Heren Topteam met Pieter, Walter, Wim, Michael en Dirk deed het ook schitterend in de voorronde 
en kwalificeerde zich voor de 1/4 finale. Deze wordt gespeeld te Tc Court-St.Etienne op zat. 1 sept. Hopelijk volgt de 
1/2 finale op eigen terrein zodat wij ze allen kunnen schreeuwen naar de finale! Come on boys! 
 
4) Jeugd -  Zomertrainingen en  -kampen in juli & augustus 
Het Kids-Ouder Tennis was een leuk namiddagje met een 15-tal koppeltjes jeugdlid samen met ouder of familie 
onder een hete zon maar met de nodige drank en fruit, dit alles onder toezicht van trainers Ann en Emma. 
De +11j. Jeugdleden hadden weer een schitterende Tennisstage in Nederland vorige week, dankjewel ad trainers! 
Inschrijven kan ook nog voor de Zomerkampen I 23-27.07 + II 6-10.08 en Zomertrainingen I 30.07-3.08 + II 13-17.08. 
 
5) Tennislessen Volwassenen - S2T  
De Start2tennis groepen zijn reeds begonnen, ook de trainingen starten weer na het tornooi. Heb je interesse of ken 
je iemand die graag eens wil testen, stuur een berichtje aan tcsmashneeroeteren@gmail.com of aan Pieter Segers.  

6) Padel  
Velen hebben nog nooit gehoord van Padel, enkele clubleden hebben onlangs deelgenomen ad Padeldag Limburg. 
Een schitterende sport, combinatie tennis/ squash, bekijk het promofilmpje hier. Binnenkort kan je al terecht op Tc 
Maaseik (4 pleinen), maar ook onze club heeft de smaak te pakken! Meer info volgt. 
 
7) Activiteitenkalender. Noteer alvast deze data. Bekijk de volledige kalender 2018 hier. 
9-22.07 Tornooi TC Smash Neeroeteren 8.08 Begeleide Kidstoer Tc As 
23-27.07 Zomerkamp 1 9h30-16u 13-17.08 Zomertraining 2 (1u les/dag) 
30.07-3.08 Zomertraining 1 (1u les/dag) 18.08 Start Clubkampioenschap Jeugd+Volw. 
6-10.08 Zomerkamp 2 9h30-16u 18.08-29.08 Begeleide Kidstoer Tc Iris - Tc Boneput 

       Veel tennisplezier!       
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