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In 2000 ben ik afgestudeerd aan het CIOS in Sittard  
met als specialisatie tennis.. Vanaf dat moment ben 
ik direct in de tenniswereld aan de slag gegaan.

Op dit moment ben ik woonachtig in het mooie 
Hilvarenbeek, getrouwd met Liselot en een trotse 
vader van 2 geweldige jongens: Noah en Siem.

Zoals aangekondigd zijn we aan het bouwen aan 
de toekomst van de tennisvereniging en ik kijk er 
naar uit om een tennistrainer te zijn die meer doet 
dan alleen training geven. We zullen nauw gaan 
samenwerken met het bestuur en de verschillende 
commissies. Toekomstgericht gaan we hier 
hopelijk hele mooie zaken realiseren die de 
vereniging alleen maar ten goede komen. Ik heb 
ontzettend veel zin in deze nieuwe uitdaging.

We zien elkaar snel op deze mooie vereniging.
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Velen van jullie zullen mij al kennen binnen de club, maar toch stel 
ik me graag nog even voor.
Ik ben Willem Vloet, 27 jaar en kom uit Deurne. Van jongs af aan 
ben ik al een fanatieke tennisser en dat resulteerde erin dat ik 10 
jaar geleden de opleiding tot tennistrainer heb gevolgd bij de 
KNLTB om in Deurne les te kunnen geven.
Zo’n zeven jaar geleden leerde ik Jolien kennen en zijn in 
Hilvarenbeek gaan wonen. Ik ben toen direct lid geworden van 
HTC de Ypelaer. Hier heb ik snel vele mensen leren kennen door 
mee te doen aan verschillende activiteiten en al snel besloot ik 
mezelf aan te sluiten bij de toernooicommissie. Daarnaast geef ik al 
een aantal jaren tennistraining bij de club.

Ik ben ervan overtuigd dat er veel potentie en talent zit binnen 
HTC de Ypelaer. Door mijn gedrevenheid en enthousiasme hoop 
ik velen van jullie met plezier te mogen trainen en samen naar een 
hoger niveau te werken.

Daarnaast kijk ik er enorm naar uit om samen met Miel onze 
ideeën te gaan uitwerken en op die manier te werken aan de 
toekomst van de tennisclub.

In mijn ogen is HTC de Ypelaer een mooie club waar veel mensen 
hart en ziel inzetten om er iets moois van te maken en ben trots om 
mijn steentje daaraan bij te kunnen dragen!

Tot snel op de club!
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Ik ben Bram, 25 jaar en woonachtig in Tilburg.

Op dit moment studeer ik aan de Fontys Sporthogeschool 
de Master Sport- en Bewegingsonderwijs. 
Daarnaast ben ik actief in het hockey als trainer/coach bij 
verschillende verenigingen in Noord-Brabant. Sinds kort 
ben ik ook onderdeel van MVB TRAINING. Mijn 
toegevoegde waarde is mijn persoonlijke aanpak binnen 
de verschillende onderdelen van MvB TRAINING. Dit 
kan zijn in personal en/of groepstrainingen maar ook in 
de buitenschoolse beweeg opvang.

Bij HTC de Ypelaer zal ik mij met name richten op de 
organisatorische zaken rondom de promotie en 
organisatie van de vereniging. Vanuit mijn opleiding heb 
ik een (sport) theoretische achtergrond die de koppeling 
maakt met de praktijk. Hierdoor heb ik inzicht in de 
huidige maatschappelijke veranderingen en hoe je 
daarop inspeelt als vereniging. In mijn optiek heeft HTC 
de Ypelaer de faciliteiten en de toewijding van 
vrijwilligers om een plek te zijn waarbij iedereen op zijn 
of haar niveau kan tennissen, samen kan komen en kan 
ontspannen. Hier ga ik mij dan ook hard voor inzetten.

Tot snel op HTC de Ypelaer!


