
RCT-TRAINING
Weet u dat TSM (TennisSchoolMiddelburg) / MLTC cluboverstijgende Regionale Centrale 
Tennis-trainingen (RCT-trainingen) verzorgt voor alle jeugdspelers woonachtig op 
Walcheren of net daarbuiten? Alle informatie over deze trainingen kunt u vinden op onze 
website, onder de knop Training.
Kent u iemand die (nog) niet bij TSM (/MLTC) traint noch kennis genomen heeft van de 
RCT-trainingen? Deel deze nieuwsbrief en/of bovengenoemde link dan met hem of haar 
(zijn/haar ouders)!
Hebt u na het lezen van alle informatie op de website nog vragen? App dan naar Marcel 
van Sabben via 06 55 39 85 71.

Direct aanmelden voor seizoen 2020-2021? 
Dat kan heel eenvoudig door een WhatsApp bericht te sturen naar hetzelfde nummer of 
mail naar Marcel van Sabben.
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ZOMERVAKANTIE-STOP
De zomervakantie is in zicht! Dat houdt in dat ook het eerste deel van het 
zomertrainingsseizoen er bijna op zit.
Er is geen training vanaf maandag 13 juli t/m zondag 23 augustus 2020.
Indien er afgeweken wordt van deze data, dan wordt u hier door de betreffende 
train(st)er van op de hoogte gesteld.
In de vakantie zullen er wel extra trainingen gegeven worden en enkele activiteiten. 
Hierover kunt u meer lezen verderop in deze nieuwsbrief.

SUMMER SESSIONS
Zoals al eerder aangekondigd via onze social media kanalen:
de TSM flavoured Summer Sessions komen er aan!
Zomervakantie-trainingen voor alle leeftijdscategorieën en alle speelniveaus. Ook maakt 
het niet uit of u lid bent van MLTC of een andere tennisvereniging.
Deze trainingen worden gegeven in week 30 t/m week 33, op maandag- en 
donderdagavond. U kunt inschrijven voor 1x of 2x per week trainen.
Bent u een gedeelte binnen deze periode op vakantie? Meld dit dan vooraf bij uw 
inschrijving, dan worden de betreffende lessen in die periode niet in rekening gebracht.
Een indeling wordt gemaakt op basis van de aanmeldingen en hoeveelheid.
Inschrijven is vanaf nu mogelijk! Ga naar onze website waar u meer informatie kunt vinden 
en direct kunt aanmelden.

https://tsmtennis.nl/toernooien-activiteiten/events-by-tsm/summer-sessions-2/


TSM Shorts
Dit zijn kort van tevoren aangekondigde kleine, korte events die 
hooguit één dag, een dagdeel of slechts een paar uur duren!
De aankondiging geschiedt via onze social media kanalen en 
WhatsApp.
Volg ons daarom via Facebook en/of Instagram 
(tennisschoolmiddelburg)!

Toernooien
Tot 1 juli jl. konden helaas geen wedstrijden gespeeld worden. Gelukkig komt dit weer 
langzaam aan terug. Via onze website kunt u de links naar de officiële KNLTB 
toernooilijsten per regio vinden. Echter zullen wellicht niet alle genoemde toernooien 
plaatsvinden wegens te weinig voorbereidingstijd en/of wegens de nog steeds geldende 
coronamaatregelen.

Wij wensen u een goede zomer toe met uiteraard veel tennisplezier!
Hopelijk tot snel!

TennisSchoolMiddelburg
www.tsmtennis.nl
info@tsmtennis.nl
WhatsApp 06 55 39 85 71
Facebook TennisSchoolMiddelburg
Instagram TennisSchoolMiddelburg

U kunt deze nieuwsbrief ook teruglezen op onze website!

Wist U dat…!
…u als niet-lid van MLTC ook kunt deelnemen aan de Summer Sessions?!

Meld u aan als Zomer Challenge lid of!
betaal een extra bijdrage à € 5,00 per training aan MLTC.

Wilt u liever geen nieuwsbrief meer ontvangen van TSM? Klik dan hier en laat uw gegevens achter.
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