Bij de start van de lessen na de
zomervakantie hebben een aantal van jullie
ons al ontmoet of gezien op de baan. Na de
zomervakantie hebben wij van "Inn Tenns
Sports" de lessen overgenomen van de oude
organisatie en gaan we met veel plezier en
enthousiasme onze uiterste best doen het
iedereen naar zijn zin te maken.

Even voorstellen.
De trainers.
Freek Bekhof (31) eigenaar van de organisatie
gaat de lessen op de maandag verzorgen.
Op 8 jarige leeftijd ben ik begonnen met tennissen. Vrij
snel na de start werd het tennissen wel erg leuk en bleek
ik ook wat aanleg te hebben waardoor het prestatieve
tennis onvermijdelijk was. 3x in de week naar
Leeuwarden op en neer om te trainen en daarnaast veel
toernooien spelen. Dit trainen en spelen van wedstrijden
heeft uiteindelijk geresulteerd tot niveau 3 in de enkel
en 2 in de dubbel wat op dit moment nog steeds zo is.
De laatste 2 jaar heeft mijn eigen niveau wel wat in
moeten leveren met de geboorte van onze dochter,
hierdoor is de tijd en mogelijkheid om zelf nog
regelmatig te trainen wat minder geworden. Na de
geboorte van onze zoon afgelopen mei is de tijd om zelf
te trainen nog wat beperkter geworden, maar ik heb er
iets heel moois voor terug! Vanaf mijn 16de ben ik
tijdens mijn opleiding op het CIOS begonnen met het
geven van trainingen en heb dit wisselend fulltime en
parttime gedaan. Na het CIOS heb ik aan de ALO nog de
opleiding sportmanagement met succes gevolgd. 5 jaar
geleden ben ik mijn eigen organisatie gestart en geef ik
nu alle dagen in de week les.

Joachim Minnaert (23) dit jaar is het eerste
jaar dat ik voor Inn Tenns Sports aan het
werken ben. Wel heb ik hiervoor al stage
gelopen bij Freek Bekhof en heb ik hier en
daar al sporadisch lesgegeven (afgelopen
seizoen 1 dag in de week in Groningen). Op
een leeftijd van 10 à 11 jaar ben ik
begonnen met tennissen. Vanaf een jaar of
16 ben ik echt serieuzer gaan tennissen en
ben, naast het spelen van competitie ook
begonnen met het spelen van toernooien.
(een van de eerste ‘officiële’ toernooien die
ik heb gespeeld is het open jeugd toernooi
van ’t kyllot). Sinds mijn 17e tennis ik voor
’t kyllot, waar ik nog steeds competitie
speel in eerste gemengde team op zondag.
Verder studeer ik sport, gezondheid &
management in Groningen en ga ik dit
combineren met het lesgeven.

De organisatie "Inn Tenns Sports"
In 2011 is het bedrijf gestart met het geven van tennistrainingen in Appelscha, Haulerwijk en
Oldeberkoop. Op dit moment worden de tennislessen hier nog altijd verzorgt door Inn Tenns Sports.
Na het opbouwen van een goede band met de verenigingen en de leden is de tijd aangekomen voor
uitbereiding van de werkzaamheden. In 2016 zijn er een aantal activiteiten bijgekomen.
In samenwerking met de tennisvereniging Oosterwolde zijn we in april gestart met het geven van
selectietrainingen aan de gemotiveerde jeugd uit de regio waar Inn Tenns Sports zijn activiteiten

uitvoert. Doel van de selectietrainingen is gemotiveerde kinderen met aanleg voor de sport extra
trainingsmogelijkheden aan te bieden zodat het niveau en hierdoor het enthousiasme omhoog gaat
waardoor deze kinderen langer bij de sport betrokken blijven. De selectietrainingen zijn geschikt voor alle
kinderen die enthousiast en gemotiveerd zijn, echter worden de trainingen wel ingedeeld op niveau! In
januari is Inn Tenns Sports eigenaar geworden van een multifunctionele opblaasbare boarding. Met de
boarding is het mogelijk om binnen 15 minuten 1 speelveld van 20,2m bij 12m of 3 speelveldjes van 6,2m
bij 12m klaar te hebben staan om te sporten. Veel sporten zijn mogelijk om in de boarding te beoefenen,
tennis, voetbal, hockey, volleybal, badminton etc. Voor meer informatie over de multifunctionele
opblaasbare boarding kunt u op onze website www.inntenns.nl kijken.
In de zomervakantie zijn de gesprekken met
't Kyllot afgerond en verzorgen we vanaf heden
ook de tennislessen in Smilde. We zullen in
eerste instantie de lessen die nog open staan op
dezelfde voet verder afronden. Na de afronding
hiervan komt er voor iedereen de mogelijkheid
zich weer aan te melden voor de komende
lessenreeks.
Naast het aangaan van de samenwerking 't Kyllot zijn we in de zomervakantie ambassadeur geworden
van Yonex. Yonex wordt de leverancier voor Inn Tenns Sports van alle tennis gerelateerde materialen.
Tijdens onze activiteiten zul je ons steeds vaker en meer zien met Yonex materialen. Daarnaast zijn we
ook vast verkooppunt van alle Yonex tennismaterialen; rackets, snaren, ballen, gripjes etc alles is
verkrijgbaar. Op onze website zal in de loop van dit jaar alle materialen komen te staan, daarnaast zijn
we ook bezig om het mogelijk te maken dit via de website te bestellen. Voor vragen kun je altijd op de
baan bij ons terecht of contact opnemen via de mail of per telefoon.

Zoals je leest zijn het behoorlijk wat activiteiten
waar we mee bezig zijn. We doen onze uiterste
best om alles zo goed mogelijk uit te voeren.
Onze inzet bij 't Kyllot zal dan ook 100% zijn.
We gaan net zoals we dat bij de andere
verenigingen doen helpen en ondersteunen bij het
werven van leden en behouden van leden.

We hopen jullie allemaal te mogen zien
tijdens het tennissen op de banen
van 't Kyllot
Freek Bekhof

Joachim Minnaert

0613830795
info@inntenns.nl
www.inntenns.nl

0640949309
joachim@inntenns.nl

Leoni voorzitter CC, in gesprek met trainer Freek

