TIN nieuwsbrief 9 februari 2020
Terugblik activiteiten afgelopen periode:
 Er zijn in 2020 alweer 3 wedstrijddagen geweest!
 De clinic service en return op 18 januari was niet erg druk bezocht met 5 deelnemers,
maar wel leuk en nuttig. Door het kleine groepje kon er door Wesley en Jip wel extra
gericht gewerkt worden aan de service en return bij de spelers!
 De demonstratiewedstrijd op 18 januari met regionale topspelers David de Goede en
Tom Schulz was erg leuk! De aanwezige spelers en ouders konden vragen stellen aan
deze toppers en na afloop van de demo werd er nog getennist tegen deze toppers.
 Het ouder kind toernooi op zaterdag 8 februari was een groot succes met 11
deelnemende koppels! De opzet was om iedereen veel korte wedstrijdjes (van 20
minuten) te laten spelen, waarbij er tegen veel andere ouder kind koppels gespeeld kon
worden. Er werd fanatiek en sportief gespeeld, en na de vele enthousiaste reacties van
de deelnemers is er nu al besloten deze activiteit volgend jaar terug te laten komen!
Het winnende ouder kind koppel was Rens en Erwin Maes na een spannende finale
tegen Jurre en Inge Gunters, de sportiviteitsprijs ging naar Laureen van Drunen en
moeder Carolien!
 Helaas is het niet gelukt om met TIN op zondag 9 februari naar het ABN AMRO
TOURNAMENT te gaan, de spelers / ouders die zich hiervoor hadden opgegeven zijn
op de hoogte gebracht van de reden hiervoor. Volgend jaar gaan we wel weer met TIN
hier heen!
Thema’s / spreuken
Tijdens de afgelopen trainingsweken zijn de volgende spreuken besproken.
Week 6: Voetenwerk is de basis voor succes
Week 7: Elke bal heeft een doel
Week 8: Wie aan wedstrijdsport doet moet leren winnen, dus ook leren verliezen
Week 9: Talent is een noodzakelijke bijzaak
Week 10:Topvorm zit in de eerste plaats tussen je oren
Week 11: Je moet geen respect (ontzag) voor je tegenstander hebben
Week 12: Het kenmerk van een topper is dat hij een probleem kan oplossen
Week 13: Een goede speler heeft een voorbeeldfunctie en een stuk verantwoordelijkheid
Week 14: Kijk in de spiegel, dat is jouw uitdaging. Het doel is elke dag een betere jij!
Week 15: Je kan excuses zoeken of progressie boeken, nooit allebei tegelijkertijd
Week 16: Je verliest nooit, of je wint of je leert
Voorjaarsvakantie
Tijdens de voorjaars / krokusvakantie van 24 februari t/m 1 maart is er geen training.
TIN zomertraining 2020
Komende 2 weken kan er ingeschreven worden voor de zomertraining. De zomertraining start
op maandag 30 maart 2020 en loopt door t/m vrijdag 17 juli 2020. Er wordt 14 weken
getraind op de all – wheater buitenbanen bij Hoenderdaal. Meer info over de zomertraining
staat op het inschrijfformulier.

Komende TIN activiteiten
 Wedstrijddagen op zaterdag 15 februari, 7 maart en 14 maart
 Thema training: clinic baselinespel op zaterdag 7 maart van 14.00 – 15.30 uur
Opgeven hiervoor kan nog!
 Demo / tennissen met de topper op zaterdag 7 januari van 16.00 – 17.00 uur
Deelname hieraan is gratis!
 FC Utrecht – Sparta zondag 8 maart 12.15 -14.15 uur
Er zijn hiervoor nog een aantal gratis kaarten over!
 Ouderavond dinsdag 10 maart 20.15 -21.45, deze ouderavond gaat over toernooi
keuze en het belang van een goed wedstrijdprogramma
Heb je je voor 1 of meerdere van bovenstaande activiteiten niet opgegeven, maar wil je hier
toch graag aan mee doen, laat dit dan even weten via mail of app. Wellicht dat het dan lukt
om je toch nog mee te laten doen!

