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VERVANGING JEUGDTRAINER
Anouk heeft een nieuwe baan gevonden en kan de jeugd helaas overdag
geen les meer geven. We bedanken Anouk voor haar inzet en wensen haar
uiteraard veel succes bij Olympia! De resterende wintertrainingen worden
op maandag verzorgd door Rinske Neelen en op dinsdag door Hans
Fleijsman. Vanaf het zomerseizoen hebben we een nieuwe vaste
jeugdtrainer. Binnenkort stelt hij zich graag aan jullie voor.

GROEPSINDELING ZOMERTRAININGEN
In het zomerseizoen krijgen alle jeugdleden 15 tennistrainingen zonder dat
daaraan extra kosten verbonden zijn. De trainingen starten in de week van
28 maart en worden verzorgd door de nieuwe jeugdtrainer van de Tennis
Time Academy (TTA). Om de groepsindelingen te kunnen maken, vragen we
om voor ieder jeugdlid uiterlijk woensdag 2 maart hier een eventuele
verhindering door te geven.
MEER INFO

WORLDTOUR VOORJAAR 2016 – TEAMCAPTAIN GEZOCHT!
Nog even en de Worldtour 2016 gaat van start. Speelschema, teamindeling
en spelregels hebben we nog even voor jullie op een rijtje gezet.
Voor team Rood zoeken we nog een teamcaptain! De teamcaptain wordt
aanspreekpunt bij eventuele verhinderingen van spelers, regelt vertrek en
vervoer naar de uitwedstrijden en organiseert tellers voor de
thuiswedstrijden. Wie van de ouders wil dit op zich nemen?
MEER INFO

JEUGDCOMPETITIE – TEAMCAPTAINS GEZOCHT!
Dit voorjaar gaan we met twee jeugdteams op zondag competitie spelen.
Zowel voor het gemengde als voor het jongensteam hebben we nog een
ouder als begeleider nodig. Wie helpt?
Speeldata en teamindeling staan op de website. Het speelschema is helaas
nog niet bekend. Hierover informeren we jullie graag in de volgende
nieuwsbrief.
MEER INFO
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OPEN DAG
Ook dit jaar starten we het seizoen met een open dag op zaterdag 2 april
van 10:00 tot 13:00 uur. Neem zoveel mogelijk vrienden en vriendinnen
mee en laat ze kennismaken met de tennissport. Ze hoeven alleen maar
hun sportschoenen aan te trekken. Een racket is handig maar niet
noodzakelijk. Rackets en ballen zijn ook op de club aanwezig.
Verdere info volgt maar de datum kan alvast in de agenda!

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN JEUGD ENKEL
In week 24 vinden voor de jeugd de clubkampioenschappen enkel plaats.
Er wordt gespeeld in alle spelsoorten (rood, oranje en grootveld) in
verschillende leeftijdscategorieën. Meer informatie volgt nog.
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