Voorspeeldag House of Tennis – 30 juni 2019 – regio Arnhem
House of Tennis biedt naast clubtrainingen: Regiotrainingen en Toptennistrainingen.
De Regiotrainingen en de Toptennistrainingen zijn aanvullend op de clubtraining bedoeld!
Regiotrainingen zijn voor jeugdspelers die bij de club bij de betere spelers horen en 1x per
week aanvullend willen trainen met kinderen uit de regio.
Toptennis trainingen zijn voor de meest ambiBeuze spelers die graag met veel beleving en
energie trainen en het maximale uit zichzelf willen halen. De betere spelers binnen Toptennis
hebben naBonaal niveau. Toptennistraining kan meerdere dagen per week.
Bij zowel Regiotrainingen als Toptennistrainingen zijn de groepstrainingen alBjd gekoppeld
met een uur fysieke training! Een must voor een verantwoorde en eﬃciënte opleiding.
Voor wie is de voorspeeldag bedoeld?
Voor iedere speler die een extra training zoekt waarbij een hoge kwaliteit gegarandeerd is!
Voor talentvolle kinderen die zich maximaal willen ontwikkelen hebben we binnen Toptennis
mogelijkheden om in gedreven groepen en met specialisten te werken aan alle faceIen van
je tennis. Op onze website kunt u meer info vinden over Regiotraining en Toptennistraining
bij House of Tennis: www.houseoKennis.nl
Wat is het vervolg op de voorspeeldag?
De ervaren trainers van House of Tennis geven na de voorspeeldag een trainingsadvies per
mail door. Het advies is gebaseerd op de indruk van het kind. Hoe ambiBeus komt het kind
over en hoe is de potenBe? Deze twee factoren bepalen wat de meest gepaste
trainingssituaBe is: een (extra) clubtraining, aanvullend in de Regiotraining of geschikt voor
Toptennis?
Samenwerking:
We willen graag een goede samenwerking in de regio en vragen ouders om deelname aan de
voorspeeldag vooraf met de clubtrainer te overleggen. Kan de club nog een extra geschikt
moment bieden, of is een aanvullende training bij House of Tennis de meest geschikte
situaBe als extra moment? We willen natuurlijk dat de clubtrainer erachter staat en de
meerwaarde ervan inziet en dat we kunnen samenwerken.

Inschrijven:
Opgeven voor de voorspeeldag kan heel eenvoudig door een email te sturen naar Rein van
der Ree: r.vanderree@houseoKennis.nl
Graag daarin de volgende gegevens meesturen:
Naam:
Geboortedatum:
Niveau/kleur:
Telefoonnummer:
Club:
Clubtrainer:
Trainingsprogramma nu: hoe vaak traint uw kind per week?
Datum: zondag 30 juni 2019
LocaBe: TV De Slenk: Duitsekampweg 43, Wol^eze
TijdsBp: van 9.00 tot 13.00 uur. Het deﬁniBeve BjdsBp krijgt u via de mail door.

