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Wintertraining
De wintertraining loopt bij TIN door tot en met 27 maart 2020, erg spijtig dat de laatste twee
trainingsweken van het winterseizoen wegens het coronavirus geen doorgang kunnen vinden.
Zodra het bekend is wanneer er weer getraind kan worden, wordt er door TIN gekeken naar
oplossingen om gemiste trainingen in te halen!
Terugblik activiteiten afgelopen periode
 Er zijn TIN wedstrijddagen geweest op 15 februari en 7 maart, met wederom weer een
goede bezetting! De wedstrijddag van 14 maart is helaas gecanceld i.v.m. het
coronavirus.
 De clinic baselinespel op zaterdag 7 maart was met 5 deelnemers rustig maar
geslaagd! Door het kleine groepje kon er extra gericht getraind worden aan de
verschillende aspecten van het baselinespel!
 De demonstratiewedstrijd op 7 maart met regionale topspelers Thijs Buur en Wesley
Nieuwendijk was erg leuk! Na afloop hebben de aanwezige spelers nog even getennist
tegen Thijs en Wesley!
 De voetbalwedstrijd op zondag 8 maart FC Utrecht – Sparta was super! We hadden
via Van Alem Schoonmaak voor precies de juiste wedstrijd gesponsorde kaartjes
gekregen. Er viel namelijk voldoende te juichen in het stadion, aangezien het maar
liefst 5-1 werd voor FC Utrecht!
 De ouderavond van dinsdag 10 maart over toernooi keuze en het belang van een goed
wedstrijdprogramma was nuttig. De eigen inbreng van de zeven aanwezige ouders
hierin met hierbij ook het delen van eigen ervaringen was fijn!
Terugblik TIN winterseizoen
 Ondanks dat het winterseizoen er noodgedwongen twee weken eerder op zit dan
gepland, hebben spelers toch maar liefst 22 weken kunnen trainen! aan vooraf
opgestelde doelen om zo optimaal mogelijk voorbereid te zijn op het zomer /
wedstrijdseizoen!
 Dat TIN onder andere bekend staat om de vele leuke activiteiten wordt nog maar eens
onderstreept door de 11 wedstrijddagen, 3 thema clinics, 3 demonstratiewedstrijden +
tennis met de topper, padelclinic, racket test / snaren advies dag, ouder / kind toernooi,
workshop mentaliteit, 2 ouderavonden en voetbalwedstrijd van FC Utrecht die dit
winterseizoen hebben plaatsgevonden!
TIN zomertraining 2020
De indeling van de zomertraining is reeds gecommuniceerd met spelers / ouders.
Oorspronkelijk zou de zomertraining op maandag 30 maart 2020 starten en door lopen tot en
met vrijdag 17 juli 2020. Zoals jullie weten zijn alle sportclubs in ieder geval dicht tot en met
6 april, waardoor de TIN trainingen ook niet door kunnen gaan. Hopelijk kunnen de
trainingen spoedig na 6 april weer aanvangen! Voor diegene die reeds de factuur hebben
betaald, dank voor het vertrouwen dat we vanuit TIN er alles aan zullen doen om te kijken
naar alternatieven om gemiste trainingen in te halen!
Ook voor de zomertrainingen geldt dat zodra het bekend is wanneer er weer getraind kan
worden, er door TIN wordt gekeken naar oplossingen om gemiste trainingen in te halen!

