Lokeren, 21 maart 2015

Beste Tennisvrienden,
Indien de weersomstandigheden gunstig evolueren de komende weken, kunnen we van
start gaan met het outdoorseizoen tijdens het weekend van 11 april. Gelieve de terreinen
enkel te betreden indien de netten aangebracht zijn op de reglementaire hoogte.
Omdat we onze jeugdwerking hoog in het vaandel voeren, nemen we ook dit jaar een hele
reeks initiatieven om onze jongste leden te laten genieten van hun geliefde sport. Hieronder
vinden jullie een overzicht.
1. Paasstage 2015
De eerste jeugdstage start op maandag 13 april 2015. Er zijn nog een beperkt aantal
plaatsen beschikbaar. Wie wil deelnemen, vindt alle info op www.js-t.be
2. Eerste ‘vriendjes-dag’ op zondag 19 april 2015
Van 14:00 tot 16:00 is er gratis tennisinitiatie voor alle kinderen tussen 4 en 9 jaar die
voor het eerst willen kennis maken met tennis. Dit is uiteraard niet competitief en we
houden het heel speels. Je moet geen lid zijn van onze club; iedereen die zelfs maar een
klein beetje tenniskriebels heeft, is van harte welkom. Nodig jullie vriendjes die al lang
willen weten waarom jullie zo graag tennissen, dus allemaal uit om eens mee te spelen.
3. Gratis lessen
Tennisclub Reinaert voorziet voor haar jongste leden een reeks van 8 gratis lessen. Op
woensdagnamiddag voor iedereen die geen interclub speelt. Op vrijdagavond voor de
interclubspelers.
De eerste lessen starten op woensdag 22 april resp. vrijdag 24 april. Om te kunnen
genieten van deze gratis lessen vragen we je om met twee voorwaarden in orde te zijn:
1. Je moet uiteraard lid zijn van onze club. Het lidgeld moet ten laatste op 10 april 2015
overgeschreven zijn op het rekeningnummer BE27 0012 0563 9773 van ‘VZW Tennisclub
Reinaert – Groenstraat 29 – 9160 Lokeren’ (meer info op www.tennisreinaert.be).
2. Je moet je registreren via de website van Tennisschool Jan Stilten: www.js-t.be; je
vindt hier ook alle info over data, uren en indeling van de groepen volgens leeftijd en
spelniveau.
4. Competitietraining jongeren
Voor de competitiespelers organiseren we op vrijdagavond ook gratis bijkomende
begeleiding op vrijdagavonden 19 juni, 26 juni en 3 juli. Maak er volop gebruik van !

5. Tornooitraining jeugdspelers Reinaert
Ons eigen jeugdtornooi gaat door van donderdag 6 tot zondag 16 augustus 2015.
We raden jullie aan om zeker in te schrijven voor deze competitie voor eigen publiek.
Tijdens die week organiseren we ook elke voormiddag van 9:30 tot 10:30 gratis
tornooitraining zodat jullie scherp en goed ingespeeld aan de match kunnen beginnen.
Enige voorwaarde is dat jullie vooraf ook al minstens aan 1 ander tornooi van de Ethias
Tour hebben deelgenomen. De tornooikalender vinden jullie op de website van Tennis
Vlaanderen. Meer info ook bij de trainers van de Tennisschool en bij mezelf.
6. Clubkampioenschap voor de jeugd
Net zoals voor de volwassenen gaan we dit jaar ook een dubbelcompetitie organiseren
voor de jeugdspelers. Meer info volgt in de loop van het seizoen. Zoek maar alvast een
geschikte partner ...

Hopelijk wordt het een lange, warme en droge lente en zomer. Geniet van lekker spannend
en heerlijk ontspannend tennis en van jullie tennisvrienden !

Sportieve groeten,
Katleen Lebeer
Jeugdverantwoordelijke Tennisclub Reinaert 0476 309 219

