Beste Jeugdleden en ouders!
Beste jeugdleden,

TPC Maaspoort heeft de samenwerking opgezocht met in totaal 4 tennisclubs
in de regio die allemaal Simon Tennis als tennisschool hebben. Het gaat om TV
Engelen, TV Groote Wielen (heette vroeger de Gryphons), TC Maliskamp en
natuurlijk wijzelf.
Deze 4 tennisverenigingen
hebben allen te maken met
een klein aantal jeugdleden.
Daarom lukt het niet altijd om
activiteiten te organiseren of
competitieteams samen te
stellen.
Wat gaan we doen? Elke club
gaat eens per jaar een event
organiseren waar de jeugd
van alle 4 de clubs aan kan deelnemen. Een competitie kick off dag, een ‘beat
the parents’ toernooitje en op korte termijn de Bossche Wintercompetitie
Jeugd georganiseerd door TV Engelen en het Pepernoten Toernooi
georganiseerd door TPC Maaspoort.
Op deze manier kan er door de jeugd meer tennis worden gespeeld, leren we
andere tennissende kids kennen en is het makkelijker geworden om passende
competitieteams te formeren.

In de winter gaan we natuurlijk lekker door met tennissen! Je kunt je nu
inschrijven voor de 1e editie van de Bossche wintercompetitie jeugd!
Deze competitie is voor alle jeugd van TV Engelen, TPC Maaspoort, TV Groote
Wielen en TC Maliskamp. Door de samenwerking van deze 4 vereniging kunnen
er voor alle leeftijden en niveaus uitdagende poules worden samengesteld. Er
zal worden gespeeld op de tennisbanen van Tennisvereniging Engelen
De Bossche wintercompetitie is er voor alle niveaus (rood, oranje, groen en
geel) en alle leeftijden.
We hebben 3 speeldagen. Als je niet alle dagen kunt is dat geen probleem. De
speeldagen zijn 10 december, 21 januari en 4 maart. Op 10 december en 21
januari begint het om half 10 tot ongeveer 13:00.
4 maart beginnen we ‘s middags om half 2 en zullen we afsluiten met een te
gekke disco!
Geef je op vóór 3 december door een mail te sturen naar:
jeugdcommissie@tennis-engelen.nl of naar de jeugdcommissie van je eigen
vereniging.
Vermeld daarbij je naam, leeftijd, in welk niveau je wilt spelen en evt de
speeldagen dat je niet kunt.
Groeten,
Jeugdcommissie TV Engelen/TPC Maaspoort/ TV Groote Wielen/TC Maliskamp

Deze vrijdag, 1 december, is het eerste evenement bij onze eigen club, het
pepernotentoernooi. En waar we voorheen bij gebrek aan deelnemers iets niet
konden laten doorgaan hebben we nu ruim 25 deelnemers van alle 4 de clubs!
Het volgende evenement, zie bijgaande uitnodiging, is de Bossche
Wintercompetitie bij TV Engelen. Opgeven kan t/m 3 december, en dan kan je
3 dagen in december, januari en maart lekker tennissen. Doen!
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Technische Commissie

Voor TPC Maaspoort:
Opgeven kan ook via een mail naar: s.weijnen@gmail.com

