
 

 

Tennis Entertainment Clinic 
Zondag 30 augustus – Jij komt toch ook?! 
 

 

Zondag 30 augustus zal onze nieuwe tennisorganisatie TOMM een spectaculaire opening verzorgen 

in samenwerking met De Jager Sportevents voor het nieuwe seizoen dat van start zal gaan in 

september 2020, namelijk met een TENNIS ENTERTAINMENT CLINIC! 

 

Voor wie is de clinic? 
De clinic is bedoeld voor alle jeugdleden van VLTB en TV de Hellekens.  

 

Tijdens de clinic zal TOMM haar trainersteam presenteren. Het beloofd een spektakel te worden 

waarbij ‘inzet’ gepaard zal gaan met een hoge ‘funfactor’! Alle slagen zullen aan bod komen. Onze 

trainers zullen jullie voorzien van handige tips om je slagen beter te maken.  

 

Wil jij ook een tip van MIRIAM OREMANS? Winnares zilveren medaille Olympische Spelen 2000! 
Als kers op de taart mogen wij vermelden dat Miriam Oremans ook deel uitmaakt van de clinic! 

Miriam Oremans is de winnares van een zilveren medaille tijdens de Olympische Spelen in 2000 

waarin zij verloor van de zusjes Venus en Serena Williams.  

 

Nog geen lid en wil je ook meedoen? 
Dat kan zeker! Ook niet-leden (onder 18 jaar) zijn van harte welkom om GRATIS deel te nemen aan 

de clinic. Deze clinic is een ideaal moment om kennis te maken met de tennissport.  

 

JIJ DOET TOCH OOK MEE? Schrijf je snel in!! 
Het is voor ons heel belangrijk om te weten wie er mee gaan doen. Dit in verband met de 

coronamaatregelen en voor alle voorbereidingen die wij moeten treffen voor deze dag. Het is 

daarom heel belangrijk dat iedereen zich persoonlijk aanmeld voor de clinic.  

 

Aanmelden kan HIER en deelname = GRATIS!! 
 

Programma 
De clinic zal plaatsvinden bij VLTB (Egyptischedijk 9A, 5531 NE Bladel) 

 

Aanvang: 12.30 uur 

Start clinic: 13.00 uur 

Einde clinic: 16.00 uur 

 

Vergeet niet om je in te schrijven en zorg ervoor dat je op tijd bent.  

Dan zorgen wij voor een onvergetelijke dag! 

 

Met sportieve groet, 

Het trainersteam van TOMM 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewQBkWJRJtDiAxxJHmdZFDKE57rPNCorcWzOBKgUjw2jGkRg/viewform?vc=0&c=0&w=1

