TIN nieuwsbrief 17 mei 2020
Zomertraining
Vanaf 29 april zijn we gestart met de zomertrainingen voor de jeugd t/m 18 jaar en vanaf deze
week mochten ook de volwassenen weer trainen! Erg fijn dat we na zoveel weken zonder
tennis weer kunnen en mogen trainen!
Bij aanvang van de eerste training zijn de opgestelde richtlijnen vanuit het kabinet en de
KNLTB met de spelers doorgenomen, zodat het voor iedereen duidelijk is wat er van elkaar
wordt verwacht. Uiteraard is het voor iedereen nog wat wennen in de huidige situatie, maar
met de genomen voorzorgsmaatregelen kon er prima getraind worden de afgelopen weken.
Zomerprogramma met 14 trainingsweken
Doordat we een aantal weken later zijn gestart met de zomertrainingen, wordt er op
feestdagen doorgetraind. Zo is er op 4 en 5 mei getraind en ook op Hemelvaart (donderdag
21 mei) en 2e Pinksterdag (maandag 1 juni) gaat de training gewoon door!
Om alsnog een volledig trainingsprogramma van 14 weken aan te kunnen bieden, wordt er
indien nodig ook doorgetraind in de 1e week van de zomervakantie (20 t/m 24 juli). Van 31
augustus t/m 11 september zijn er ook trainingen ingepland.
Inhaallessen winterseizoen
Er wordt momenteel samen met Hoenderdaal gekeken naar de mogelijkheden om de laatste 2
trainingsweken van het winterseizoen in te halen. Geprobeerd wordt om een inhaalmoment te
organiseren in het eerste en / of tweede weekend van juli. Zodra hier meer duidelijkheid over
is ontvangen jullie hiervoor een uitnodiging.
TIN kleding
De afgelopen 2 weken kon er TIN kleding worden besteld. Morgenochtend, maandag 18 mei
wordt de bestelling van de TIN kleding doorgegeven aan Club Colors. Wil jij dus toch nog op
de valreep een mooi nieuw tennisshirtje, een comfortabel zittende hoody of een ander mooi
TIN kledingstuk bestellen waarmee je angst inboezemt bij je tegenstander, geef dit dan
vandaag (17 mei) door! Eerst passen kan ook, geef dan even aan welke kleding stukken en
maten je wilt passen, dan wordt er gezorgd voor een pas-setje. De verwachting is dat de
bestelde kleding in de week van 25 mei aan jullie meegegeven kan worden tijdens de training.
NIEUW de TIN bibliotheek
Wil je nog beter presteren op de tennisbaan? Dit gebeurd voor een groot deel op de baan, door
goed en gericht te trainen en steeds meer wedstrijdervaring op te doen. Je kan echter ook
buiten de baan veel nuttige kennis op doen en daar een betere speler / speelster van worden!
Met deze gedachte is het idee ontstaan om de TIN bibliotheek in het leven te roepen. De TIN
bibliotheek bestaat uit tennis gerelateerde boeken, aangevuld met andere sport gerelateerde /
interessante boeken waarmee jij je voordeel kunt doen op en naast de baan! Net als in de echte
bibliotheek kan je (gratis) een boek lenen, en deze binnen drie weken weer inleveren. Hierna
kan je weer een andere boek lenen. Een lijst van beschikbare boeken wordt binnenkort via de
mail met jullie gedeeld.
Heb jij zelf leuke / nuttige boeken in je bezit die je beschikbaar wilt stellen voor de TIN
bibliotheek, dan zijn deze boeken meer dan welkom! Uiteraard zijn deze boeken dan in
bruikleen en krijg je deze indien gewenst zo snel mogelijk weer terug!

