
Training –en begeleidingsweek 
 
 

 
Tijdens onderstaande toernooien organiseert Tennisschool Maascourt trainingen met 
wedstrijdbegeleiding. Daarnaast een vakantietraining voor alle niveaus.  
 

Baarlo Springbeek Open jeugdtoernooi en JRT* 
 
Speeldagen Zondag 3 t/m Vrijdag 8 Mei 
LTC Tonido, Hoogenkamp 6, Baarlo  
 
Naast het JRT* en het Open Toernooi organiseert LTC Tonido op zaterdag 9 mei een rood, 
oranje en groen event.  
 

Venray Maascourt Open jeugdtoernooi en JRT** 
 

Speeldagen Maandag 20 t/m Zaterdag 25 Juli 
TC Venray, Kempweg 150, Venray 
 
Naast het JRT** en het Open Toernooi organiseert Venray/Maascourt een rood en oranje 
event.  
 
 
 
Voor wie is deze training –en begeleidingsweek: 
 

 Trainingen en toernooibegeleiding: 
o Voor deelnemers van het toernooi (alle leeftijden); 
o Voor spelers die in deze week een ander toernooi spelen en graag willen 

trainen ter voorbereiding. 

 Vakantietraining:  
o Voor kinderen die in de vakantie graag een week willen trainen. Ook mini 

(rood) en driekwart (oranje) en grootveld (groen).  
 



 

 

Wat houdt de training en begeleiding in: 

 Van maandag t/m vrijdag krijg je elke ochtend een training van 1,5 uur. De trainingen 
staan onder leiding van een trainer van Tennisschool Maascourt. Exacte 
trainingstijden worden nog nader bepaald (afhankelijk van inschrijvingen) 

 Vanaf 12.30 uur tot ongeveer 17.00 uur zal er voor de deelnemers begeleiding zijn op 
het toernooi. Afhankelijk van het aantal deelnemers zullen er 1 of 2 trainers op het 
park aanwezig zijn. 

 De trainingen zijn op het tennispark waar ook het toernooi wordt gespeeld.  

 In de trainingen zal de nadruk liggen op wedstrijdgerichte aspecten, zoals tactiek en 
mentaliteit.  

 Voor –en nabespreking: de spelers moeten zelf een analyse maken van hun wedstrijd 
in een eigen schrift en na de wedstrijd wordt dit doorgesproken met de trainer.  

 Om deel te nemen aan het toernooi moet je jezelf aanmelden via www.toernooi.nl  
(het kan zijn dat er  voor het Venray Maascourt Open jeugdtoernooi nog niet 
ingeschreven kan worden) 

De toernooileiding is natuurlijk op de hoogte van onze komst. Ons streven is om in de 
ochtend voorafgaand aan de wedstrijden te trainen en om de wedstrijden na deze training 
te laten plaatsvinden. Uiteraard is dit afhankelijk van de planning. 
 

Kosten; Hierbij is al rekening gehouden met eventuele trainingen die je mist i.v.m. 
wedstrijden tijdens het toernooi. 

 
Deelname beide begeleidingsweken:  
Trainings- en begeleidingsweek Baarlo en Venray  €120,00. (€ 20,00 korting) 

 
Baarlo: 
Trainings- en begeleidingsweek Baarlo €70,- (inschrijving toernooi sluit 24 april) 
 
Venray: 
Trainings- en begeleidingsweek Venray €70,- (inschrijving toernooi sluit 10 juli) 

 
Trainingsweek (zonder begeleiding) €50,-  

 
(kosten trainings-en begeleidingsweek zijn excl. toernooi inschrijfgeld)    

    

Voor verdere vragen of informatie kun je contact opnemen met Ron van der Wouw: 
ron@maascourt.nl 

 
Wil je meedoen, vul dan onderstaand inschrijfformulier in en geef het af aan een van de 
Maascourt trainers of zet je gegevens in een email naar marleen@maascourt.nl. 

http://www.toernooi.nl/
mailto:ron@maascourt.nl


Inschrijfformulier  

Training –en begeleidingsweek                                          

Naam:  ……………………………………………………………….. J / M                

Adres: ………………………………………………………………… 

Postcode en woonplaats: …………………………………………………………………………………………………….. 

Telefoonnummer: ……………………………………………… E-mail:…………………………………………………..         

Geboortedatum: ……………………………………………….          

Vereniging:………………………………………………………….                             

 

Meldt zich aan voor: * 

Venray en Baarlo: 

o Training –en begeleidingsweek € 120,00,=  

o Alleen vakantietraining € 50,= .   
 

Baarlo: 

o Training –en begeleidingsweek € 70,=  

o Alleen vakantietraining € 50,= .   
 
Venray: 

o Training –en begeleidingsweek € 70,=  

o Alleen vakantietraining € 50,= .   
 

Opmerkingen: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Handtekening ouders: 

 

 

*aankruisen wat van toepassing is 


