Het programma

• Lesgroepen t/m 8, t/m 10, t/m 12, t/m 14, t/m 17 en senioren (17+).
• Trainingscyclus is 38 weken per jaar (geen training tijdens schoolvakanties).
• De regiotrainers nemen regelmatig contact op met de clubtrainer om de voortgang en trainingsdoelen af te stemmen.
• We organiseren uitwisselingen voor alle deelnemers.
• Tijdens minimaal 2 toernooien zullen we aanwezig zijn om deelnemers te begeleiden.
• We hebben 2 keer per jaar een oudergesprek.
• Bij de start van het seizoen is er een ouderbijeenkomst waarin informatie wordt gegeven over de regiotraining.
• Het trainingsprogramma voor de regio selectie onderscheidt zich van de reguliere clubtrainingen:
• Intensiteit van trainingen.
• Zichtbaarheid van spelersgroep.
• Conditietraining.
• Winterseizoen in hal / zomerseizoen op gravel.
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De locaties

Veenendaal
1.5 jaar geleden is de regiotraining Veenendaal gestart. 48 spelers van de verenigingen VTC en Spitsbergen trainen 2 keer per week 1.5 uur samen. Ook spelers van
andere verenigingen hebben zich bij deze groepen gevoegd. In de winter wordt er getraind in de Veense Tennishal. In de zomer op Spitsbergen en VTC.
Arnhem
Dit winterseizoen is ook de regiotraining Arnhem gestart. De selectiespelers van de verenigingen OTV, Beekhuizen, Columbae, De Hoogkamp, De Schuytgraaf, Duno,
Heteren en Valburg trainen naast hun reguliere clubtraining 1 keer per week in de regiotraining. Ook deze groep is uitgebreid met spelers van andere verengingen in
omgeving Arnhem. In de winter wordt er getraind in tennishal Molenbeke en in de zomer op gravelbanen in regio Arnhem.
Nijmegen
De regiotraining Nijmegen speelt in de hal in Nijmegen en Bemmel. Sterkere spelers van o.a. De Hoge Wick, en Bemmel trainen samen. Ook spelers uit Lent en
tennissers van andere Nijmeegse verenigingen doen mee. In de zomer wordt er op gravelbanen in de regio Nijmegen getraind.
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De locaties (vervolg)

Nijkerk
Op de vrijdagmiddag spelen de selectiespelers van de diverse verenigingen van Totaal in Tennis naast hun reguliere clubtraining met elkaar. In de winter wordt er
getraind in de tennishal van Nijkerk en ’s zomers op de gravelbanen.
Bathmen
Op de dinsdagmiddag en de vrijdagmiddag spelen de gemotiveerde kinderen van de diverse verenigingen uit Deventer naast hun reguliere clubtraining met elkaar.
Deze spelers worden in samenwerking met Stichting Deventer Tennis uitgenodigd om zowel ’s winters als ’s zomers te trainen in de hal Park Bathmen. Het aantal
trainingsweken in Bathmen is 36 weken.
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