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Zomertraining 
We zijn alweer een heel eind op weg met de zomertrainingen. Doordat we wegens de corona 
maatregelen wat later zijn gestart met de zomertrainingen, trainen we door t/m vrijdag 24 juli. 
Na de zomervakantie is er vanaf maandag 31 augustus t/m dinsdag 8 september ook nog 
training, zodat alle groepen uitkomen op 14 trainingsweken!  
 
Wintertraining 
Vanaf maandag 14 september starten de wintertrainingen, opgeven hiervoor kan tot uiterlijk 
31 augustus! Er wordt echter al eerder een opzet gemaakt voor de indeling, dus bijtijds 
opgeven voor de wintertraining wordt op prijs gesteld! Het inschrijfformulier hiervoor hebben 
de TINners tijdens de training meegekregen en deze is ook terug te vinden in de mail en op de 
website van TIN.  
 
Nieuwe website TIN 
Het heeft even geduurd maar de nieuwe website van TIN is online! Er is de afgelopen tijd 
hard aan gewerkt en de website heeft een geheel nieuwe look gekregen! Kijk voor de 
vernieuwde website op www.tinsport.nl! 
 
TIN 35 jaar 
Op 1 juli bestond TIN 35 jaar! TIN is daarmee één van de langs bestaande tennisscholen van 
het land! Het jubileum is door de corona maatregelen niet groot gevierd, maar we hebben er 
de hele week tijdens de training wel even bij stil gestaan met een lekker stuk taart en het 
spelen van RING RING!  
 
Corona nieuws 
Vanaf 1 juli mag er weer binnen getennist worden. Dit betekent dat met veel regen of extreme 
hitte we weer naar binnen kunnen uitwijken met de training. Ouders zijn ook weer welkom op 
het park en hoeven dus niet meer buiten het hek te wachten om hun kinderen op te halen of als 
ze even willen kijken bij de training! 

Inhaaltrainingen winterseizoen 
Het weekend van 11 en 12 juli en het weekend van 18 en 19 juli zijn de inhaaltrainingen van 
het winterseizoen gepland. Deze inhaaltrainingen vinden plaats op de buitenbanen bij 
Hoenderdaal. Alle spelers / ouders hebben via de mail de indeling voor deze inhaaltrainingen 
ontvangen. Er wordt 3 uur achter elkaar getraind om op deze manier de 2 gemiste trainingen 
in te halen! 
 
Nieuwe TIN leerlingen 
Uiteraard staat TIN open voor het opleiden van nieuwe spelers. Omdat een groot deel van de 
nieuwe spelers bij TIN via enthousiaste TINners of enthousiaste ouders van TINners komen 
trainen willen we jullie hiervoor belonen. Voor elke nieuwe speler die via jou bij TIN komt 
spelen, krijg jij een gratis privé les van 1 uur! De nieuwe TINner moet alleen even bij 
opmerkingen op het inschrijfformulier neerzetten dat hij / zij via jou geïnteresseerd is geraakt 
voor TIN.  


