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MEI

MAANDAG 3 - WOENSDAG 5 MEI JEUGDKAMP 
ZONDAG 9 MEI TENNIS- & PADELKIDS OP ZONDAG (GEEL)

DONDERDAG 13 MEI PYJAMATOERNOOI
ZONDAG 23 MEI OUDER-KINDTOERNOOI

 
JUNI

MAANDAG 7 - VRIJDAG 11 JUNI DAVIS CUP
WOENSDAGMIDDAG 23 JUNI 

VRIENDJES - EN VRIENDINNETJESTOERNOOI

 
JULI

MAANDAG 23 - VRIJDAG 29 JULI JEUGDKAMP

 
AUGUSTUS

WOENSDAG 25 - VRIJDAG 29 AUGUSTUS ONDERLINGE

TENNIS- & PADELPLEZIERIEDERE WOENSDAGMIDDAGVAN 15.00 - 16.30 UUR

www.shotzeist.nl

 
APRIL 

ZONDAG 11 EN 25 APRIL TENNIS- & PADELPLEZIER OP ZONDAG (ROOD/ORANJE)
ZONDAG 18 APRIL TENNIS- & PADELPLEZIER OP ZONDAG (GROEN)



 

 

Tennis- & Padelplezier is het alternatief voor de Tenniskids competitie op zondag 
en bedoeld voor de Rood, Oranje, Groen en Geel competitie. Onderling worden 
tenniswedstrijdjes gespeeld. Hiervoor word je per mail uitgenodigd. 
Tennis- & Padelplezier wordt aangeboden onder leiding van tennistrainer Harry van 
Reek en padeltrainer Ruud Erckens. 
De data zijn als volgt:

zondag 11 april & 25 april voor Rood en Oranje 
zondag 18 april voor Groen 
zondag 16 mei voor Geel

Elke woensdagmiddag van 15:00 tot 16:30 uur ben je van 
harte welkom om mee te doen aan Tennis- & Padelplezier.  
 
Het woord zegt het al: tennis & padel en plezier. Alles wat je in je reguliere 
trainingen leert kan je elke woensdagmiddag in de praktijk gaan brengen. Allerlei 
wedstrijdelementen worden onder de loep genomen en uitgelicht en er is aandacht 
voor allerlei spelsituaties: 
Voor zowel rood, oranje als groene spelers zal er aandacht besteed worden aan de 
tactische en strategische keuzes binnen het tennisspel. Maar ook de puntentelling en de 
opstelling op de baan komt uitgebreid aan bod voor de kleinere tennistoppers onder 
ons. Daarnaast kun je kennis maken met padel en wat deze sport allemaal voor leuks te 
bieden heeft.  

Kortom: Zorg dat je erbij bent en profiteer van extra aandacht en plezier tijdens het 
spelen van wedstrijdjes en spelvormen.  
En misschien wel het belangrijkste: er zijn geen kosten aan verbonden! Het is gratis!

Via de SHOT Clubapp kun je je inschrijven voor het tennis- en padelplezier op de 
woensdagmiddag.
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