BESTE LEDEN
Wij willen de vereniging bedanken dat ze ons in vertrouwen hebben genomen om bij jullie
de lessen te mogen verzorgen. Wij hebben er ontzettend veel zin in om van start te gaan.

Open
Dag

Wij willen ons graag aan jullie voorstellen met onderstaande introductie. Daarnaast
willen wij iedereen graag uitnodigen om naar de Open Dag te komen op zaterdag
11 januari. Vanaf 14.00u hebben wij een programma, in de vorm van een
tennisclinic, voor jong en oud, lid of geen lid. Wil jij ook op deze manier kennis met
ons maken, geef je dan snel op en klik op ‘Open Dag’!

Ben jij er nu al zeker van dat je gaat lessen en wil je jezelf alvast opgeven? Dan kan
Tennis dat natuurlijk. Klik op ‘Tennisles’ om naar het inschrijfformulier te gaan. De
inschrijving loopt door tot één dag na de clinic, namelijk 12 januari. Wij zullen dan
Les
proberen om twee dagen later iedereen al te informeren over de lestijden zodat
we een week later kunnen beginnen.
MIKE MULDERS
Ik ben Mike Mulders, 21 jaar en geboren en getogen in Beneden-Leeuwen.
Tijdens mijn opleiding aan het CIOS in Arnhem heb ik in 2010 mijn tennisleraar A licentie
behaald en ben direct bij verschillende verenigingen in de regio begonnen met lesgeven.
Omdat mijn ambities in het opleiden van topspelers ligt, heb ik ook de tennistrainer B
opleiding gevolgd en vorig jaar met succes afgerond. Naast mijn werkzaamheden op de
tennisbaan volg ik de studie Sport- Gezondheid & Management aan de Hogeschool van
Arnhem & Nijmegen. Naast mijn passie voor tennis vindt ik het leuk om te fitnessen, voetbal
te kijken en op stap te gaan met vrienden. Sinds kort werk ik
voor Tennisorganisatie Remi de Jager. Vanaf 1 januari zal ik
dan ook samen met Remi de lessen verzorgen op jullie
vereniging.
Ik hoop jullie snel te ontmoeten op de tennisbaan,
Met sportieve groet,
Mike Mulders
06 30 95 32 96
REMI DE JAGER
Mijn naam is Remi de Jager en ben 29 jaar jong. Ik heb tijdens mijn
studie altijd lesgegeven voor verschillende verenigingen. Maar na het
afronden van de combinatiestudie CIOS (MBO) – Sport Gezondheid &
Management (HBO) ben ik via een traineeship bij de Rabobank in Tiel
terecht gekomen. Inmiddels woon ik 1,5 jaar samen in Beneden
Leeuwen. Na een paar maanden begon het toch weer te kriebelen en

ben ik weer begonnen met lesgeven. De reacties waren positief, dusdanig dat ik van daaruit
de organisatie ben gestart.
Ik ben zelf op mijn elfde begonnen met tennissen. Uiteindelijk is het mij gelukt om zowel in
het enkelspel als in het dubbelspel de top 100 van NL te behalen. Daarnaast heb ik
EREDIVISIE (landelijk) gespeeld op zondag en ben ik met mijn broertje Nederlands Kampioen
Beach Tennis geweest in 2008. In 2009 hebben wij Nederland mogen vertegenwoordigen op
het EK in Italië.
Ik ga proberen om mijn passie aan jullie allemaal zo goed mogelijk over te brengen! Ik ben er
van overtuigd dat we er met z’n allen een mooie tijd van gaan maken!!
Wij proberen iedereen zo goed mogelijk op de hoogte te houden van alle activiteiten die we
organiseren. Blijf ook op de hoogte en LIKE onze facebookpagina.
Met sportieve groet,
Remi de Jager
Heeft u vragen?
Neem contact met ons op
E info@tennisorganisatieremidejager.nl
T 06 41 51 80 76

….. organiseert tennis!

