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November/December
Welke tennisactiviteiten zijn er in november en december? Wat organiseert Tennis Op Maat? Ontdek het
snel in onze nieuwsbrief.

Kerstvakantie
Van zondag 23 december tot en met zondag 6 januari zijn er geen tennislessen in verband met de
kerstvakantie. Wij wensen u fijne feestdagen en een sportief en gezond 2013. Graag zien wij u in de
week van 7 januari weer op les!

Winterseizoen

Tennisweekenden Zutphen

Visualisatie

De winterlessen zijn al weer 2 maanden bezig
en de weergoden zijn ons tot op heden redelijk
gunstig gezind bij onze buitenlessen. In principe
gaan de lessen altijd door. Bij lesuitval wegens
zeer slechte weersomstandigheden, neemt uw
tennisleraar contact met u op. Hij/zij beslist of
de les niet door kan gaan.

In het weekend van 24 en 25 november heeft
er weer een geheel verzorgd tennisweekend
plaats gevonden. Ook dit keer is er met een
enthousiaste groep tennisliefhebbers een
bezoek gebracht aan het aangename 4-sterren
sporthotel in Zutphen. Wegens groot succes
zullen er in 2013 meerdere tennisweekenden
worden aangeboden. Het eerste volgende
weekend vindt al plaats op 19 en 20 januari in
het nieuwe jaar dus wees er snel bij als u het
leuk lijkt om ook eens mee te doen! Kijk
regelmatig op www.tennisopmaat.nl om
volledig op de hoogte te blijven.

Visualisatie is het in gedachten een
voorstelling maken van hoe een bepaalde
beweging aanvoelt. Een dergelijk voorstelling
heeft voor tennissers meestal betrekking op
een bepaalde slag die je slaat, bijvoorbeeld
een backhand cross met slice.

Inschrijven zomerseizoen
Binnenkort openen we de inschrijving voor
onze lessen in het zomerseizoen (2 aprileind september). U ontvangt hiervoor een
uitnodiging per e-mail. Hoe eerder u
inschrijft, hoe eerder wij u op de hoogte
kunnen brengen van de lesindeling.

Jeugdselectie
Clinics en jeugdwedstrijdjes
Op zaterdag 17 november was er in het
In
het winterseizoen
clubhuis
van Osdorporganiseert
een presentattie
Tennis
Maat bij Vondelpark
over deOp
jeugdselectie
van Tennis Op Maat.
Wintertennis
verschillende midddag
clinics enis er
Tijdens deze informatieve
jeugdwedstrijdjes. Binnenkort gaan we
verteld wat de selectie inhoud en welke
deze ook op andere verenigingen
visie wij hebben op de ontwikkeling van
organiseren. Zin om ook eens mee te
jeugdige
talantjes
doen? Houd
dan onze mailings en
onze website in de gaten.

Nieuwe website
Op 2 december is onze nieuwe website gelanceerd.
Hierdoor kunnen wij u nog beter en makkelijker
voorzien van de laatste informatie. Neem ook eens
een kijkje op www.tennisopmaat.nl om te zien hoe
de site is geworden. Ter gelegenheid van onze
nieuwe website en ons nieuwe logo, ontvangen al
onze cursisten van hun tennisleraar in de week voor
de kerstvakantie een klein presentje!

Probeer het maar eens. Zoek een rustig
plekje uit, doe je ogen dicht en probeer in
gedachten een zo nauwkeurig mogelijke
voorstelling te maken van hoe de specifieke
beweging van deze backhand cross met slice
aanvoelt. Vaak zakt het gevoel na enige tijd
wat weg, probeer het dan weer terug te halen.
Bewustwording van dit gevoel is de kern van
visualisatie.
Uit onderzoek is naar voren gekomen dat
sporters die als aanvulling op reguliere
training wekelijks tijd vrij maken om bepaalde
bewegingspatronen uit hun sport te
visualiseren, betere prestaties neerzetten dan
sporters die dat niet doen. Hiernaast is er ook
gericht onderzoek gedaan naar tennissers.
Vastgesteld is dat tennissers die vlak voor het
slaan van een service, in gedachten een
voorstelling maken van hoe de service
aanvoelt die zij willen slaan, vaker in staat zijn
om deze service ook daadwerkelijk te slaan.
Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen!

