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Nieuwsbrief tennislessen Winter 19/20
Zwaluwse tennisvereniging

In deze nieuwsbrief vindt u alle trainingsmogelijkheden voor komend zomerseizoen.
Zit er niets voor u bij maar wilt u toch training volgen, vraag de trainer dan naar een
trainingsprogramma op maat. Nadat het
vaste programma is ingepland zijn er altijd
wel mogelijkheden voor een aangepast programma voor u.

De trainer bij de Zwaluwse tennisvereniging
Stijn Adriaensen
Mijn naam is Stijn Adriaensen, 25 jaren oud, en ik kom uit Rijsbergen. Sinds
2017 ben ik in het bezit van Tennislerarenlicentie 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.
Deze week gaan we al van start met schooltennis om de jeugd uit Lage Zwaluwe zo enthousiast te maken, in de hoop op nieuwe enthousiaste leden van
de club.
Na de herfstvakantie gaan we met de reguliere lessen van start bij de Zwaluwse TV.
Mijn doel met het lesgeven, is om mensen
enthousiast te maken en enthousiast te
houden door een prettige sfeer in de lessen
te creeren, En als trainer verlang je er naar
dat het tennisspel (technisch/tactisch) van
het individu naar een hoger niveau getild
gaat worden. .
In mijn vrije tijd ben ik veel bij de plaatselijke verenigingen te zien , bij de voetbalver., zaalvoetbal of tennis. Daarnaast hou ik
ervan om een regelmatig een hapje en
drankje te doen in de stad Breda met mijn
vrienden.
Tot snel op de banen van de Zwaluwse TV.
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Inschrijven voor de
winterlessen 19/20

Yourtennis.nl
Inschrijven voor de Tennistrainingen gaat via onze software
applicatie; Yourtennis.nl
Je moet jezelf eerst aanmelden en een login verkrijgen waarna je pas kunt inschrijven voor de verschillende mogelijkheden ( pakketten ). Onthoud de inloggegevens omdat je dan
een volgende keer alleen maar een nieuw pakket hoeft aan te
klikken.
Gaat u voor het inschrijven naar : www.yourtennis.nl/clubs/zwaluwse-tennisvereniging

Schooltennis
Komende periode zullen we actief gaan samenwerken met de bassischool van de Lage zwaluwe.
We gaan 3 schooltennisdagen voor de klassen
aanbieden waarbij we de 1e 2 dagen zelf langs de
bassischool komen om leuke tennisactiviteiten te
organiseren. De 3e dag zullen de kinderen een
dagje uit gaan op de Zwaluwse tennisverenging
zelf. We hopen hiermee
de kinderen tennis gek te
kunnen krijgen en ze hiermee een goede indruk
van tennis te geven. Naa
het schooltennis zouden
de kinderen zich kunnen
inschrijven voor de maak kennis met tennis lessen.

TTTB-tjes
•

De trainers van TTTB regelmatig bij
elkaar komen om bijscholing te
krijgen over de inhoud van de lessen.

•

We heel graag input van de leerlingen krijgen over onze programma’s. Mail dat naar info@tttb.nl

•

We graag iedereen op de voorkeurstijd willen inplannen maar dat dat
niet altijd lukt, maar we wel ons best
doen hiervoor ieder seizoen weer!
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Reguliere trainingsprogramma junioren
10 lessenpakket:
Groep 4-6 personen

50 min

115,00

5 lessen pakket:
Duolessen
Duolessen

30 min
50 min

60,00
115,004

Reguliere trainingsprogramma senioren
5 lessenpakket
Groepsles 4 personen 50 min
Duolessen
Duolessen

30 min
50 min

60,00
60,00
115,00

Privé lessen 30 min vanaf 115,00
Aantal lessen, tijdsduur aan te passen.

Prijzen per persoon
Voor alle informatie, lesvoorwaarden en inschrijfformulier zie :
www.yourtennis.nl/clubs/Zwaluwse tennisverenging

Gegevens trainer Zwaluwse tennisvereniging
Stijn Adriaensen
Stijn Adriaensen1994@gmail.com
06-38178766
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