Algemene info:
Tijdens de examens geven we geen les op zaterdag 18/6 en woensdag 15/6, de lessen
worden ingehaald op woensdag 7/9 en zaterdag 3/9
Opgelet; William geeft wel les op 18/6 maar niet op 25/6
Tornooien:

gratis deelname:

Tienertoer 2/7: Voor de jongens en meisjes tussen 12 en 16 organiseren we
op zaterdagnamiddag 2/7 van 14 tot 16 uur onze jaarlijkse tienertoer.
Inschrijven per mail naar frankpeeters5@hotmail.com.

Kindertoer 29/6: Op woensdag 29/6 organiseren we voor onze jongste een
namiddagtornooi. Kinderen van rood(7/8/9jaar) en oranje(9/10/11) spelen van 14
tot 16 uur. Kinderen van groen(11/12jaar) spelen van 16 tot 18 uur. Mailen

Clubkampioenschap Jeugd: Dit jaar organiseren we een clubkampioenschap
voor alle kinderen van de school. Dit gaat door van 29/8 tot 10/9. De eerste
wedstrijd moet je kunnen spelen voor 2/9. Inschrijven tijdig via mail.

Tennisstages: Juli-Augustus: Onze stages in juli en augustus zitten bijna
vol. Wie er nog bij wil moet me snel mailen. Op woensdag 29/6 van 18 tot 20
uur kan er betaald worden voor onze stages !!!!

Winterlessen:2016/2017
Onderaan vind je een inschrijvingsformulier voor de winterlessen 2016-2017.
Gelieve duidelijk de momenten door te geven wanneer je echt niet kan en met
wie je in de groep wil zitten. Betaalavond gaat door op maandag 19/9 of
dinsdag 20/9 vanaf 19 uur. Kostprijs 190(120/70) euro in twee maal te
betalen. Formulieren invullen en in de TDM-brievenbus in de club steken voor
1/9/2016.Of stuur mij tijdig een mailtje. Kinderen die ook op vrijdag
competitietraining willen volgen duiden dit ook aan (50 euro per reeks) Alleen

competitietraining kan niet. Je moet daarbuiten ook les volgen om uw
basistechniek te verbeteren.

Groepstraining +18 jarigen
We merken dat veel studerende kinderen afhaken. Dus daarom gaan we hier iets
aan doen !!!
Ook onze +18-jarigen kunnen groepstraining volgen op maandag, vrijdag of
zaterdag met leeftijdsgenoten! Inschrijven is de boodschap!!

Initiatiemomenten voor nieuwkomers: op woensdag 14/9 van 14 tot 16
u en zaterdag 10/9 van 10 tot 12 uur !!!!! GRATIS DEELNAME
Een oproep aan al onze leden om hiervoor een beetje reclame te maken.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Inschrijvingsstrook winterlessen 2016/2017
Naam:………………………………………………………………Voornaam:………………………………………………………………
Tel/GSM:………………………………………………………..Leeftijd:……………………………………………………………..
Voorkeur:

woensdag - zaterdag - competitie op vrijdag(extra) training +18..

Speciale wensen: ………………………………………………………………………………………………………………………….

Zorg ervoor dat je meedoet aan
de leuke competities!
Sportieve groeten
Het TDM team en Max!

