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Robin Haase en Jan Velthuis
© Henk Abbink

PROGRAMMA
09.30 uur

Ontvangst met koffie

10.00 uur

Mark Smit

11.15 uur

Koffie

11.30 uur

Optometristen theorie en praktijk

12.30 uur

Lunch

13.30 uur

Ronald van der Horst op de baan

15.00 uur

Thee en koffiepauze

15.15 uur

Jan Velthuis

17.00 uur

Einde

Mark Smit, hoofdtrainer van TV Heerhugowaard, laat zien hoe bij een vereniging met een eigen opleidingsvisie spelers
opgeleid kunnen worden tot de nationale top. Wat kunnen andere verenigingen van deze aanpak leren?
Vaak lopen we bij het trainen tegen spelers aan die moeite hebben met de timing. In mijn praktijk blijkt 25%
oogproblemen te hebben. Na een onderzoek bij een functioneel optometrist kunnen deze geholpen worden door
visuele trainingsvormen.
Na een korte introductie door de oprichter van de Functionele Optometrie Nederland (FON) Olly Satoer kunt u uw
ogen laten testen door de beste visuele FON oogtrainingsspecialisten van Nederland. Dat dit veel meer inhoudt dan een
scherptemeting zal deze dag blijken.
Na de lunch zal Ronald van der Horst verschillende belangrijke aspecten bij het ontwikkelen van de service van kind
tot toppers uitdiepen. Met een eigen kijk zal hij praktische invulling geven. Naast de theoretische achtergrond zult u op
de baan in diverse workshops de verschillende aspecten hiervan zelf kunnen ervaren. Tenniskleding en racket zijn dan
ook wenselijk.
Jan Velthuis zal vanuit zijn ervaring als fysiotherapeut, conditietrainer en tennisleraar vertellen en demonstreren hoe hij
de laatste tien jaar gewerkt heeft tijdens de ATP- tour met spelers zoals de Roemeen Andrei Pavel en op dit moment met
de nummer 30 op de wereldranglijst, de Oostenrijker Jurgen Melzer en natuurlijk ook met onze Robin Haase! Praktische
informatie voor de tennisleraren omdat het direct toepasbaar is in de eigen lespraktijk.
Locatie: Heidehal, Blokhoeve 2, Nieuwegein (voor routebeschrijving zie www.tennisleraren.nl)
Kosten: leden € 50,-

Niet-leden: € 75,-

Cursisten KNLTB/CIOS: € 50,-

U kunt deelnemen aan de Nationale Studiedag door zich aan te melden: vnt@tennisleraren.nl of (070) 385 9001.
Het bedrag kunt u overmaken op rekeningnummer: 19 88 386 van VNT te Den Haag o.v.v uw naam.
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