Uitnodiging Tennisopleiding Rood, Oranje, Groen en
Junioren TV HHW 2021-2022
Tennisopleiding TV HHW is volop bezig met de voorbereidingen voor het seizoen 2021-2022.
Wij zouden het heel leuk vinden als je ook komend jaar de uitdaging weer aan wilt gaan om
je spel te verbeteren ! Opgeven kan via:
https://nl.surveymonkey.com/r/FHD82VG

De trainers
De trainers Remco Pondman (A/B licentie)
Guido Potma (A/B licentie) en Mark Smit
A/B/C licentie) verzorgen ook komend jaar de
trainingen van de tennisopleiding TV HHW.

De opzet van de tennisopleiding
Alle jeugdspelers van de vereniging (in de categorieën rood, oranje, groen en junioren) hebben hun
plek binnen de tennisopleiding TV HHW. Daarnaast hebben we zoals vanouds een intensief traject voor
de echte wedstrijdspelers. Een goed voorbeeld van jarenlang trainen is onze eigen professional Dax
Donders (zie foto).

Conditietraining maakt ook onderdeel uit van ons aanbod. Hierin staan (toegespitst op tennis)
coördinatie, kracht, snelheid en het onderhouden van je lichaam centraal. We maken hiervoor gebruik
van onze eigen kracht- en conditieruimte of in de zomer de tennisbanen. Bij de pakketten Basis en
Zilver is conditietraining als optie te kiezen. We bieden extra bewegingsscholing ook aan voor kinderen
met een bewegingsachterstand.

Trainingscategorieën
ROOD
t/m ± 8 jaar. Deze training mikt op onze jongste helden en daarnaast op
echte beginners ! Kleine baantjes, grote ballen en kleine rackets.
ORANJE
t/m ± 10 jaar. De perfecte doorstroom voor de kinderen die graag verder
willen. De bal wordt iets kleiner en sneller en de baan en het racket iets
groter.
GROEN
t/m ± 12 jaar. Het laatste traject met aangepaste ballen en rackets op een
volledige tennisbaan.
JUNIOREN
13 t/m 17 jaar. Van de recreatieve speler tot de aankomende pro

Tarieven
Doelgroep
Rood (Basis)
Oranje (Basis)
Groen (Basis)
Junioren (Basis)
Pakket Zilver
Pakket Gold
Pakket Legend
Conditietraining

Weken Personen Minuten Aantal
trainers
37
8-9
50
1
37
8-9
50
1
37
8-9
50
1
37
8-9
50
1
37
8-9/8-9
50
1
37
8-9/4-5
50
1
37
8-9/2
50
1
37
12
50
1

Aantal
banen
1
2
2
2
1 of 2
1 of 2
1 of 2
x

Prijs per maand
(12 maanden te betalen)
€ 27,50*
€ 27,50*
€ 27,50*
€ 21,50
ROG € 49,= Junior € 43,=
ROG € 77,20,= Junior € 71,20
ROG + € 113,= Junior € 107,=
€ 10.35

All-in tarief voor rood, oranje en groen
Bij de groepen rood en oranje en groen werken we met een all-in tarief. Dit omvat het trainingsgeld
voor 1 uur training per week in een groep van 8/9 personen, de jaarlijkse contributie, het deelnemen
aan de voorjaars- en/of najaarscompetitie, de winterwedstrijdjes in onze tennishal en een aantal
aktiviteiten die worden georganiseerd. Dit is het Basis pakket. Het all-in tarief geldt alleen voor
kinderen tot en met 12 jaar (peildatum 1 oktober 2021).
Kinderen van 13 jaar of ouder betalen het juniorentarief van € 21,50 per maand (ook als zij worden
ingedeeld in een andere kleur). Daarnaast betalen zij contributie (€ 100 euro per kalenderjaar) en een
eigen bijdrage voor aktiviteiten waar zij aan meedoen.
Voor de rode, oranje, groene kinderen en de junioren hebben we drie nieuwe pakketten, Zilver, Gold
en Legend. We zien namelijk dat extra aandacht leidt tot versnelde groei en daarmee spelplezier.
Bij het pakket Zilver heb je 2 trainingen in een groep van 8-9. Bij het pakket Gold heb je 1 training in
een groep van 8-9 kinderen en een tweede training in een groep van 4-5 kinderen. Bij het pakket
Legend heb je 1 training in een groep van 8-9 kinderen en de tweede training per week is een duotraining. Bij de pakketten Gold en Legend is 1 keer conditietraining per week in de pakketprijs
inbegrepen. Bij de pakketten Basis en Zilver is de conditietraining optioneel.
Heb jij er ook al weer zin in? Doe dan mee en schrijf je in via deze link:
https://nl.surveymonkey.com/r/FHD82VG

