TENNISCLUB SPORTEC KRUISEM VZW
Maatschappelijke zetel: Holstraat 3 9770 Kruisem
Terreinen: Warandestraat 1a 9770 Kruisem
Tel club: 09/383.64.31
Fax 056/70.70.46
Bank BE06 4495 6306 0122
E-mail:info@tcsportec.be
Web: www.tcsportec.be

CUBKAMPIOENSCHAP voor de JEUGD 2019
Dag iedereen,
Wie van de jeugd wil er deze zomer tennissen ?
De vakantie is er bijna. Dan kunnen jullie genieten van een welverdiende rust. Velen onder
jullie vertrekken naar het buitenland. De JEUGD die thuisblijft kan in juli op volgende
zaterdagen van 10 tot 12 u. onder elkaar spelen voor het clubkampioenschap : 6 , 13 en 20
juli. Ik zal ook op die zaterdagen tussen 10 en 12 u. aanwezig zijn op de club. De jeugd die
op een ander moment wil spelen, kan dit maar dient zelf contact op te nemen met een
speler. De zaterdagen in augustus worden later doorgegeven.
Het clubkampioenschap is een manier om op een recreatieve manier een wedstrijd te spelen
en misschien iemand die je nog nooit gezien hebt te leren kennen.
Zowel voor de meisjes als voor de jongens zijn er 3 reeksen :
a/ geboren in 2009 en 2008 (groene bal op groen terrein)
b/ geboren in 2007 en 2006 (maxi bal en terrein)
c/ geboren in 2005, 2004, 2003 en 2001 (maxi bal en terrein)
Er wordt gespeeld volgens het poulesysteem. Iedereen speelt tegen iedereen.
Graag een seintje om jullie aanwezigheid te melden.
Jullie kunnen me steeds mailen of bellen.
Groetjes
Cis
M. 0475/42.35.75
@: cis.engels@telenet.be
PS1: op vrijdag 5 juli wordt op TC Sportec een Kids Tennis tornooi georganiseerd. Groen
van 10 tot 12 u. en rood en oranje van 14 tot 16 u.
PS2: op zaterdag 6, 13 en 20 juli is er ook de mogelijkheid om vrij te tennissen onder
begeleiding.
PS3: ben je nog geen lid en wil je deze zomer zoveel als mogelijk tennissen, dan kan dit.
Voor meer info, aarzel niet me te mailen.
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