Beste tennissers,
We maken ons weer op voor het aanstaande ZOMERSEIZOEN.
Direct na de Winterperiode gaan we weer van start op de buitenbanen van TV De Eemslag.
Zowel Carlo als Ruben gaan de komende periode weer de trainingen bij TV De Eemslag verzorgen.
Wil je deelnemen aan de ZOMERTRAININGEN: MELD JE AAN VIA YOURTENNIS
Wanneer je wilt trainen dien je iedere nieuwe periode de aanmelding te doen in YourTennis.
Zeker wanneer je al een account hebt is dit nog geen 2 minuten werk. Vanaf het moment dat je dat
gedaan hebt gaat voor jullie alles vanzelf!
Houd de mail in de gaten, alles gaat verder digitaal. (Let op: mail kan in de spam box terecht komen)
Vanaf nu is het mogelijk je in te schrijven voor de Tennistrainingen.
Dit doe je eenvoudig en snel.
Aanmelden voor de JEUGDTRAININGEN doe je hier.
Aanmelden voor de SENIORENTRAININGEN doe je hier.
Maak een account aan in YOURTENNIS, selecteer jouw ‘lespakket’ en meld je aan.
Dit geldt voor zowel de Senioren- als de Jeugdleden van TV De Eemslag.
Kijk in YourTennis naar de mogelijkheden, selecteer jouw lespakket en meld je aan.
Uiteraard zijn er voor de Senioren ook weer volop trainingsmogelijkheden.
Kijk hiervoor naar de aangeboden lespakketten in YourTennis.
Aanmelden met een groepje of als team kan ook, wel dient iedere deelnemer zich aan te melden.
Eerste aanspreekpunt voor alles wat met de trainingen te maken heeft is Carlo Jannink.
Jessica Hop zal daar waar noodzakelijk Carlo ‘op de achtergrond’ ondersteunen.
Alle communicatie vanuit de trainers zal gaan via de mail, houd daarom de mail in gaten.
Uiteraard kun je met eventuele vragen ook bij Ruben terecht.
•
•
•
•

Carlo Jannink: tel. 06 2437 2199 mail carlo.jannink@hotmail.com
Ruben van de Groep: tel. 06 1402 5233 mail rubens_27@hotmail.com
Jessica Hop: jessica_hop46@hotmail.com
Martin Bakkenes van Totaal in Tennis: tel 06 4842 4017 mail martin@totaalintennis.nl

Zijn er vragen of opmerkingen dan horen we dat uiteraard graag. Heel veel plezier de komende
lesperiode.
Met vriendelijke groet, namens

Carlo, Ruben, Jessica en Martin.

