Aan de leden van Zwaluwse TV

Beste leden,

Vanaf oktober 2019 gaat Top Tennis Training Brabant de lessen verzorgen bij Zwaluwe TV in de
persoon van SBjn Adriaensen.
Later in dit bericht zal SBjn zichzelf voorstellen.
Top Tennis Training Brabant ( TTTB ) is een tennisschool die op 10 locaBe de lessen verzorgd in de
regio van Breda. Met meer dan 30 jaar ervaring in het les en training geven op verenigings-niveau en
prestaBef niveau tot naBonale top, kunnen we onze trainers goed begeleiden en voor de
verenigingen een goed lesprogramma neerzeMen. De trainers van TTTB krijgen interne trainingen om
op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen op het lesgeefgebied van deze mooie sport.
Na enkele zeer goede en enthousiaste gesprekken is er besloten vanaf oktober te gaan samenwerken.
Op 8 en 22 juni jl hebben we al enkele clinics/jeugdtrainingen gegeven op het tennispark van Lage
Zwaluwe. Een enthousiaste groep van 10 junioren en 13 senioren hebben al kennis kunnen maken
met de manier van lesgeven van de trainers van TTTB en met SBjn. Naar wat wij hebben vernomen
zijn deze clinics zeer goed bevallen qua inhoud maar ook de ideeën v.w.b. de lesprogramma’s die
zullen worden aangeboden vanaf okt. dit jaar.
Het deﬁniBeve lesprogramma wordt na de zomervakanBe bekend gemaakt middels een nieuwsbrief
naar alle leden van de vereniging.
Wat we al kunnen mededelen is dat er nieuwe lesvormen zullen worden aangeboden als:
-

Verkorte cursussen voor senioren; per 5 lessen zodat je heel gericht op enkele technieken
kunt trainen ( met 2 a 3 personen )

-

CompeBBetraining in aanloop naar najaarscompeBBe

-

Kennismakingstrainingen voor volwassenen ( nieuwe leden )

-

Schooltennisprojecten groep 3 en 4

-

Reguliere cursussen voor senioren en junioren

SBjn zal beschikbaar op dinsdag vrijdag en zaterdag voor de lessen bij Lage Zwaluwe.

SBjn Adriaensen stelt zichzelf aan u voor:

Mijn naam is S*jn Adriaensen, 25 jaren oud, en ik kom uit Rijsbergen.
Sinds 2017 ben ik in het bezit van Tennislerarenlicen*e A die ik heb
afgerond op het CIOS Goes Breda. Ik ben toen gelijk begonnen met wat
uurtjes lesgeven, en nu sta ik iedere dag met veel plezier op de
tennisbaan in regio Breda. Vanaf aankomende zomer zal ik op de
zaterdag al wat clinics en lessen aan senioren en jeugdleden geven. Ook
gaan we van start met schooltennis om de jeugd uit Lage Zwaluwe zo
enthousiast te maken voor het spelletje tennis.
Mijn doel met het lesgeven, is om mensen enthousiast te maken en
enthousiast te houden door een preNge sfeer in de lessen te creëren, En
als trainer verlang je er naar dat het tennisspel (technisch/tac*sch) van
het individu naar een hoger niveau ge*ld gaat worden. Daarnaast
probeer je doormiddel van leuke terugkerende ac*viteiten op de club neer te zeUen, zodat het leeV
op de tennisclub.
In mijn vrije *jd ben ik veel bij de plaatselijke verenigingen te zien , bij de voetbal , zaalvoetbal of
tennis. Daarnaast hou ik ervan om een regelma*g een hapje en drankje te doen in de stad Breda
met mijn vrienden. Ik hoop snel met u kennis te maken bij Lage Zwaluwe *jdens de lessen of op het
terras bij de vereniging.
Met spor*eve groet
S*jn

We hebben er veel zin in om van deze samenwerking een groot succes te maken,

Met sporBeve groet namens TTTB,

Arthur Bosman Jansen (eigenaar TTTB ) en SBjn Adriaensen

