TV Eemnes Alles-in-1 tennis
TV Eemnes is een bloeiende vereniging. Het is er erg
gezellig en er zijn tal van drukbezochte activiteiten.
Het tennispark ziet er pico bello uit. Het ledenbestand
blijft goed op peil. Op zich zijn dit niet omstandigheden
om grote veranderingen door te voeren... Maar
stilstand is achteruitgang. Het kan altijd beter... Aan het
woord is Govert Laninga, voorzitter van de technische
commissie en bestuurslid: ”Het aantal junioren was

redelijk constant, maar te vaak ondervonden we dat de
jeugd van TV Eemnes meer oog had voor andere sporten
dan tennis. Bovendien vonden we dat het er net te weinig
waren om aan alle junioren een volwaardig en uitdagend
programma aan te bieden. Met dit gegeven zijn we het
gesprek aangegaan met onze tennisschool, RG sports.”

Alles-in-1 tennis Govert & Yannick

Al snel ging het gesprek over Alles-in-1. RG sports heeft ervaring hiermee bij andere verenigingen en kon het van
harte aanbevelen. Er ontstaat duidelijkheid en inzichtelijkheid omdat alle kosten zoals contributie, lesgeld, deelname
aan activiteiten waaronder de competitie in één maandelijks bedrag via één loket betaald worden. Het gesprek werd
echter pas echt ‘spannend’ toen RG sports de suggestie deed om daarnaast 2x in de week tennisles als uitgangspunt te nemen. “Door uit te gaan van grotere lesgroepen bleek dit betaalbaar te
zijn”, vertelt Govert Laninga. “Bij ‘concurrerende’ sporten zoals hockey en voetbal wordt vaak ook

2x in de week getraind. RG sports heeft ervaren dat junioren dan sneller voor tennis kiezen dan
hun eerste sport. Daardoor blijven junioren langer behouden voor de tennissport.” De vereniging heeft hier in goede harmonie over gesproken. Ze gaat graag verder met deze opzet en ziet dit
als een goede stap voor de toekomst.” Per april 2021 is het roer dus omgegaan. Voortaan

hebben alle junioren de mogelijkheid om tweemaal in de week te trainen en wordt maandelijks door de vereniging een vast bedrag geïncasseerd. Startende junioren krijgen bovendien een racket cadeau. “Het is natuurlijk nog te kort dag om al harde conclusies te trekken”, aldus

Govert, “maar we hebben in een paar maanden 30 nieuwe junioren, met name in de kleuren rood en oranje. Daar worden

we toch wel erg blij van.”

DE TRAINER AAN HET WOORD
RICHARD SchönborN

InSTROOMTRAININGEN
TV HET NIEUWE LAND (ALMERE)

EVEN VOORSTELLEN

RG SPORTS TRAINERS ZIJN
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reanimatie
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TRAINER, yannick roersma,
AAN HET WOORD
“Twee keer in de week trainen versnelt de ontwikkeling
van met name startende tennissers aanzienlijk”, aldus
Yannick Roersma.
Yannick is Operationeel Directeur van RG sports en
tevens al weer drie jaar de hoofdtrainer van RG sports
bij TV Eemnes. “Ze worden in staat gesteld om zich
beter en sneller de toch wel lastige techniek van de tennissport eigen te maken. We verwachten dat hierdoor
minder junioren vroegtijdig afvallen omdat ze de uitdaging missen of omdat ze het juist te moeilijk vinden.
En wie weet zien we meer talentjes opstaan.”

RG sports trainers zijn
getraind op gebied van
reanimatie
We waren er allen live getuige van. De Deense voetballer Christian
Eriksen zakte in elkaar tijdens de EK wedstrijd van Denemarken
tegen Finland. Gelukkig werd er snel en adequaat opgetreden en was
er sprake van een succesvolle reanimatie. Inmiddels heeft Christian
Eriksen zijn rentree kunnen maken als voetballer.
Je wilt het liefste niet meemaken dat iets dergelijks ook gebeurt op of
naast een tennis- of padelbaan. Maar het komt helaas voor. Gelukkig
beschikken inmiddels vele verenigingen over een defibrillator. Het is
bovendien goed om te weten dat de RG sports trainers jaarlijks een
herhalingstraining volgen inzake reanimatie. Het gebruiken van een
defibrillator is daarbij vast onderdeel van het programma.
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RICHARD Schönborn
een inspiratiebron

Zo af en toe zijn er mensen die op hun vakgebied de
boel opschudden, vernieuwend zijn. Richard Schönborn is zo iemand op ons vakgebied. Hij is een bron van
inspiratie.
Richard Schönborn is een oud-toptennisser. Hij heeft in
de jaren 50 tal van toptoernooien gespeeld en kwam
voor het toenmalige Tsjechoslowakije uit in de Davis
Cup. Hierna is hij een belangrijke adviseur van de ITF
geworden en heeft hij in vele landen gewerkt aan de
introductie en implementatie van programma’s om de
tennissport in de breedte op een hoger niveau te brengen. Hij is vooral bekend geworden als architect en
hoofd van het succesvolle jeugdontwikkelingsprogramma van de Deutsche Tennis Bund (DTB) en later
hoofdcoach van de DTB in de Davis Cup en de Federation Cup. Hij stond daarmee aan de basis van de bloeiperiode van het Duitse tennis in de jaren 80 en 90. Richard
Schönborn staat bekend om de wetenschappelijke
benadering van het trainersvak, rekening houdende
met biomechanica, prestatiefysiologie evenals psychologische aspecten.
Waarom was hij vernieuwend en een bron van inspiratie: geen mens is hetzelfde, ook niet als tennisser. Een
standaard-techniek, -speelwijze of trainingsaanpak
werkt niet. De kunst is om gegeven fysieke, motorische
en ook mentale beperkingen te streven naar een
optimalisatie van het individu.

Richard Schönborn
Advanced techniques for competitive tennis.
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Even voorstellen:
Sattar Shamous

Sommige trainers hebben bijzondere verhalen. Zo ook Sattar
Shamous (33). Sattar is een kersverse trainer. Hij heeft recent de
A licentie behaald. Sattar is geboren in Iran en heeft om politieke
redenen al meer dan 12 jaar geleden zijn land moeten verlaten
en zijn familie moeten achterlaten. Het lukte om in Dubai als
arbeidsmigrant enigszins een bestaan op te bouwen en zelfs een
gezin te stichten. Eind 2019 bleek Dubai niet langer veilig te zijn en
was een nieuwe vlucht noodzakelijk waarbij hij opnieuw dierbaren
moest achterlaten. Sinds eind 2019 woont Sattar in Nederland. Sattar is niet bij de pakken gaan neerzitten en heeft
zich in sneltempo de moeilijke Nederlandse taal eigen gemaakt. Sattar kwam vervolgens in 2020 terecht in
Apeldoorn. Als liefhebber van de tennissport meldde hij zich bij T.V. VEGO
Niet veel later liep hij op een toernooi RG sports trainer Geert-Jan Westerbroek tegen het lijf. Zij raakten aan de praat
en de rest is geschiedenis...
Inmiddels is Sattar als trainer werkzaam voor RG sports. En met succes. Sattar blijkt niet alleen een goede tennisser
te zijn, maar ook een geboren trainer. We zijn blij dat Sattar onze gelederen is komen versterken.
Sattar wil zich verder ontwikkelen als trainer en hiernaast zijn grootste wens in vervulling laten gaan: hereniging
met zijn vriendin en kind. De tennissport moet dit mogelijk gaan maken.

KONINGSSPELEN EN TENNIS
Op Koningsdag spelen sporten en bewegen een grote rol. Tal van
scholen organiseren die dag een sportdag. Zo ook De Meester
Vosschool in Hagestein. RG sports werd gevraagd om mee te denken
en ook te helpen bij de uitvoering door trainers, tennisnetjes,
rackets en ballen te leveren.
Op het parkeerterrein van voetbalvereniging Everstein in Everdingen
zijn op vrijdag 23 april 2021 voor de gelegenheid 5 miniveldjes
gemaakt. 5 trainers van RG sports hebben vervolgens in een drukke
ochtend en in 5 rondes zo’n 100 kinderen van de groepen 3 tot en
met 8 laten kennis maken met de tennissport. Het was verrassend
om te zien hoe snel sommige kinderen al in staat waren om een
leuke rally te spelen.
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Instroomtrainingen via jeroen Rinkel
Jeroen Rinkel is niet alleen de hoofdtrainer van de RG sports Tennis Academy.
Jeroen is ook actief voor de KNLTB, onder andere in de rol van instroomtrainer.
Wat houdt de instroomtraining in?
De tennissport heeft er belang bij dat jonge talenten al vroeg in beeld zijn en
een goede opleiding wordt aangeboden. De KNLTB heeft hiervoor een
programma opgezet. Het programma start met de oproep in het voorjaar aan
alle junioren in de leeftijd van 8 tot 10 jaar om zich in te schrijven voor een
voorspeeldag. De junioren die opvallen worden uitgenodigd voor een
tweede voorspeldag. Hierna wordt een selectie gemaakt en worden de geselecteerde junioren uitgenodigd om een seizoen van circa 30 weken deel te
nemen aan de instroomtraining. Deze trainingen worden door het gehele
land georganiseerd door hiervoor door de KNLTB geselecteerde trainers.
Net zoals bij de RG sports Tennis Academy – dat een vergelijkbaar programma
aanbiedt – is het uitgangspunt dat de junioren bij hun eigen vereniging lid
blijven en blijven trainen. Jaarlijks zijn er evaluaties en tegen de tijd dat de junioren 11 jaar oud zijn, volgt er een
nieuwe selectieronde waarna de betere junioren uitgenodigd worden voor een vervolgprogramma.
Voor eventuele vragen, neem contact op Jeroen Rinkel. Jeroen is bereikbaar door een mail te sturen aan
jeroen.rinkel@rgsports.nl

Nieuwe outfit voor

spelers van de RG sports Tennis Acadamy
In goede samenwerking met Wilson zijn de spelers van de RG sports Tennis Academy ‘aangekleed’. “In

overleg met Wilson hebben we gekozen voor een nieuwe team-kledinglijn. Deze kledinglijn is
recent geïntroduceerd”, aldus Jeffrey Loa.

Jeffrey Loa is niet alleen als trainer werkzaam
voor RG sports. Hij is ook verantwoordelijk, in
de functie van facilitymanager, voor de inkoop
van alle benodigde trainingsmaterialen, rackets
en werkkleding t.b.v. de trainers van RG sports.

“Wilson kleding is van hoogstaande kwaliteit. De stoffen blijven lang mooi. Nu
maar hopen dat de junioren niet te snel
eruit groeien...”
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TV Het Nieuwe Land (Almere)
verhuist naar een nieuw tennispark

De kogel is door de kerk... Na een jarenlange strijd en veel geduld is het besluit genomen: T.V. Het Nieuwe Land verhuist van de
Stedenwijk in Almere naar een gloednieuw tennispark in Almere Poort. Er is ruimte voor 5 tennisbanen en 3 padelbanen. Het
plan moet ergens tegen de zomer van 2022 zijn beslag krijgen. Wie weet zullen de laatste speeldagen van de voorjaarcompetitie 2022 op het nieuwe park gespeeld worden.
Er zijn hoge verwachtingen. Immers, Almere Poort is een snelgroeiend stadsdeel met nog maar weinig voorzieningen. “Er is
regelmatig overleg met RG sports”, aan het woord is Regina Haak, voorzitter van T.V. Het Nieuwe Land. “We willen namelijk niet
wachten met de marketing totdat we zijn verhuisd. We willen nu de mensen in Almere Poort al laten weten dat we eraan
komen. Dus hebben we nu al acties voor geïnteresseerden. RG sports speelt hier flexibel op in door aanpassingen in de lesroosters te maken en het inzetten van extra trainers”.

“Er komt heel wat kijken bij een nieuw tennispark”, vervolgt Regina. “Ontwerp van het tennispark, baansoorten, verlichting,
ontwerp van de kantine, energie-beheer. De lijst is lang. Het is fijn om te zien dat RG sports haar steentje bijdraagt en ons zo
veel als mogelijk laat profiteren van de kennis en ervaringen van andere verenigingen vanuit het netwerk van RG sports.”

SENVD architecture

CONTACT
GEGEVENS

Graaf Florisstraat 17
4121 EL Everdingen
Tel: 085 065 3183
Mail: info@rgsports.nl
Website: www.rgsports.nl
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