CONTACT

COMPETITIE
Info over producten/diensten
Om de squashjeugd vertrouwd te maken
met het spelen in wedstrijdverband worden
er competitiewedstrijden georganiseerd op
verschillende niveaus:


Oliver/AA-tornooien gaan allen binnen
Oost-Vlaanderen door en zijn het
eerste instapniveau voor junioren die
competitie willen spelen (6 à 7
tornooien per jaar).



Dunlop-tornooien zijn van een hoger
niveau en gespreid over heel
Vlaanderen. Zeker een aanrader voor
onze gevorderde jeugdspelers!



Interclub-competitie is een
seniorencompetitie waar er in ploeg
tegen andere clubs uit Vlaanderen
wordt gespeeld (voor gevorderde
junioren). Onze 4 interclubploegen
spelen steeds thuis op
donderdagavond. Zeker welkom om te
komen supporteren!

De Schreef Junior Squash

Via mail:
hofmans.tom@hotmail.com
Telefonisch:
053/774969 (De Schreef)
Of aan de balie in De Schreef

WIST JE DAT?
… je via jouw mutualiteit een deel van het
abonnementsgeld kan recupereren?
… dankzij de inzamelacties van onze club het
abonnement €200 kost ipv €225?
… wij altijd geëngageerde ouders kunnen
gebruiken om activiteiten te ondersteunen?
Meer info via de coaches!

INFOBROCHURE
SEIZOEN 2019—2020
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Verleg je grenzen!
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CLUBINFO
De Schreef junior squash is een gevestigde
waarde in Aalst met een passie voor squash.
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Losse training: €6,5



10-beurtenkaart: €55



Abonnement: €250 / jaar (alle trainingen
inclusief vrij spelen in daluren en vakanties!)

Wat krijg je in de plaaats?
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Inclusief verplichte verzekering bij Vlaamse
Squash Federatie:

Sport, plezier en vriendschap,
daar gaan wij voor!!

Wat kost het?
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Gediplomeerde coaches



Aangepaste trainingen en begeleiding
tijdens Oliver/AA-toernooien



Squash T-shirt (na betaling verzekering)



eindeseizoensactiviteit

Onze coaches:


Jean Pierre Vermeiren



Laurens Van Dorpe



Tom Hofmans
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Het jeugdbestuur:
Tom: Jeugdverantwoordelijke & coach

Mini’s:

4 tot 6 jaar

Klaas: Zaakvoerder sportcentrum De Schreef

Groep 1:

Beginners > 6 jaar

Simon: Voorzitter squashclub De Schreef

Groep 2-5:

Volgens spelniveau

Start training op 31/08 tem 31/05
(niet op feestdagen en in vakanties)
In juni en augustus clubtoernooi op vrijdag

Rackets en veiligheidsbril (verplicht)
te verkrijgen in De Schreef

