
NIEUWSBRIEF

V O O R  A L L E  L E D E N  V A N  T V H B

T E N N I S L E S S E N / T R A I N I N G E N  Z O M E R  2 0 1 9  

 In deze nieuwsbrief vindt u alle trainingsmogelijkheden voor 
komend zomerseizoen. Een gedeelte van het programma bestaat 
uit bekende les en trainingsvormen, maar we hebben sinds vorig 

jaar ook een aantal vernieuwingen in het programma aangebracht
zoals tennisbootcamp & speciale themalessen. 

 
Zit er niets voor u bij maar wilt u toch training volgen, vraag de 
trainer dan naar een trainingsprogramma op maat. Nadat het 
vaste programma is ingepland zijn er altijd wel mogelijkheden 

voor een aangepast programma voor u.  



 TENNISTRAINERS

VAN TVHB 

PARILLA VAN BLITTERSWIJK & 

ARTHUR BOSMAN JANSEN

Aankomend zomerseizoen staan wij weer

met veel plezier en enthousiaste voor jullie

klaar!  Wij zullen zeer leerzame en gezellige

tennistrainingen voor jullie 

verzorgen op de club! 

 

We hopen jullie allemaal snel te zien bij een

van onze trainingsmomenten. 

INSCHRIJVEN VIA YOURTENNNIS 

WWW.YOURTENNIS.NL/CLUBS/TVHB 



 INSCHRIJVEN VIA YOURTENNIS

VOOR ALLE LESPAKKETTEN EN 
INSCHRIJFFORMULIEREN ZIE:  
WWW.YOURTENNIS.NL/CLUBS/TVHB

Regulier Trainingsprogramma Jeugd  

 

-  All- in abonnement (t /m 12 jaar) o.a.  32

tennislessen voor €21,50 per maand.  

 

-  Zomerlessen junioren (geen all  in

l idmaatschap) 8 lessen voor €47,50 

 

 -  Privéles jeugd op aanvraag.  

 

 

TENNISLESSEN

JEUGD 



TENNISLESSEN 

SENIOREN

 

Regulier trainingsprogramma senioren 

 

-  Zomer groepslessen senioren 4 personen

50 min. 17 lessen €199 

 

-  Privetraining of duo-training: aantal en

lesduur op aanvraag. 

 

 

 

De trainingen zullen starten rond eind

maart begin apri l  2019.  

 

INSCHRIJVEN VIA YOURTENNNIS

VOOR ALLE LESPAKKETTEN EN
INSCHRIJFFORMULIEREN
ZIE:  WWW.YOURTENNIS.NL/CLUBS/TVHB 



 

TENNIS

BOOTCAMP 

 

Wil  je f i t ter,  sneller en sterker worden?

Dan is tennis bootcamp echt iets voor jou! 

 

Het is een unieke combinatie van tennis en

bootcamp waarbij  je gedurende de les op

jouw eigen niveau werkt.  Uithoudings-

vermogen, kracht en snelheid zullen elkaar

ti jdens de les afwisselen. 

 

Kosten: €60 voor 8 lessen. max 8

personen. Wees er snel bi j  want het kan

hard gaan!  

 

Zal starten rond apri l  2019.  

 

 

 

INSCHRIJVEN VIA YOURTENNNIS

VOOR ALLE LESPAKKETTEN EN
INSCHRIJFFORMULIEREN
ZIE:  WWW.YOURTENNIS.NL/CLUBS/TVHB 



THEMALESSEN 

 

Wil  je graag specif iek iets trainen? Schri j f  

je dan nu in voor 

onze themalessen. 

 

Het is een verkorte cursus, in een kleine 

sett ing, specif iek gericht op een 

vaardigheid naar keuze. Je kunt kiezen uit  

verschil lende thema's zoals baselinespel,  

oplopen, netspel,  serveren en return. 

 

Kosten: €35 pp voor 3 lessen van 30 

minuten. Maximaal 2 personen 

per groep.  

 

INSCHRIJVEN VIA YOURTENNNIS

VOOR ALLE LESPAKKETTEN EN
INSCHRIJFFORMULIEREN
ZIE:  WWW.YOURTENNIS.NL/CLUBS/TVHB 


