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In deze nieuwsbrief lees je meer over de (indeling van de)
zomerlessen én onze nieuwe trainers.
Veel leesplezier namens team Enjoytennis

SENIOREN
De indeling van de zomerlessen staat online, klik hier >

Belangrijk:
Vragen? Mail aub naar: info@enjoytennis.nl
De lessen starten per vrijdag 1 april
We maken weer groepsapps aan

JUNIOREN
De indeling van de zomerlessen staat online, klik hier >

Belangrijk:
Op vrijdag 1 april starten de zomerlessen
De competitie gaat ook weer van start. We wensen jullie veel succes. Maak er wat moois én
gezelligs van!
Je zult regelmatig je trainer langs de baan zien staan
Vergeet niet naar de competitie quiz te komen op donderdag 31 maart

ONZE (NIEUWE) TRAINERS
Trainers op maandag: Dimitar, Petar en Marijke
Dimitar en Petar zijn een tweeling en spelen zelf op hoog niveau tennis. Naast hun studie
komen ze allebei 2 dagen lesgeven.
Trainers op dinsdag: Dimitar, Edward, Vivian en Marijke
Edward komt het team versterken op dinsdag en donderdag. Hij geeft zowel de jeugd als de
senioren les. Edward is een ervaren trainer en speler!
Trainers op woensdag: Petar, Vince en Vivian
Vince studeert geneeskunde en combineert het lesgeven met zijn studie.
Trainers op donderdag: Edward, Gerard en Daniël
Daniël komt ons team versterken op donderdagavond. Hij is 18 jaar en heeft onlangs zijn
opleiding bij de KNLTB afgerond. Daniël studeert fysiotherapie en wil dit in de toekomst
combineren met het lesgeven. Gerard is al geruime tijd onderdeel van ons team en zal ook dit
seizoen op donderdag aanwezig zijn.

Enjoytennis
De tennisschool die actief is in Midden-Nederland met als basis tennisclub IJTC Groenvliet.

★★★★★
IJsselstein, Nederland
info@enjoytennis.nl

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@enjoytennis.nl toe aan uw adresboek.

