
  
 
Thematrainingen voor senioren bij TV Poseidon – Zomerseizoen 2019 
RG sports biedt in het komende zomerseizoen naast de klassieke trainingsvormen een aantal 
thema-trainingen aan voor senioren. De kenmerken zijn: 
- een reeks van 5 trainingen van een uur 
- een vast omlijnd programma 
- indien er te weinig belangstelling is zal de trainer contact opnemen - kosten: €55 per persoon 
 
1. Thema training ‘basistechniek’ 
Zijn er te vaak ‘unforced errors’? 
Heb je last (gehad) van een tennisarm? 
Ben je een herintreder die probeert de slag weer te pakken te krijgen? 
Dan is misschien de thema training basistechniek iets voor jou... 
In deze reeks van 5 trainingen staat het oefenen van de basistechniek centraal. Ingegaan wordt 
op de forehand, backhand, service en de volley. Op basis van gedegen instructie en intensieve 
drills gaan we terug naar de basis. Onze doelstelling is om je tennis-techniek opnieuw op te 
bouwen / verbeteren. 
 
2. Thema training ‘bijzondere slagen’ 
Heb je altijd al eens goed willen oefenen op een dropshot? Wil je eindelijk leren om een goede 
diepe lob te slaan? 
Wil je meer variatie aanbrengen in je service? 
Dan is misschien de thema training bijzondere slagen iets voor jou... 
In de reeks van 5 trainingen komen enkele bijzondere technieken aan bod: dropshot, (running) 
lob en de toepassing van effect zoals slice en topspin, ook in de service. Onze doelstelling is om 
je wapenarsenaal uit te breiden met enkele bijzondere slagen waardoor je meer variantie kunt 
aanbrengen in je spel en kansrijker zult zijn. 
 
3. Thema training ‘tactiek’ 
In een wedstrijd moet je continu keuzes maken. Het is zinvol om hierover vooraf na te denken en 
een tactiek uit te werken. Er zijn antwoorden nodig op enkele vragen: 
- Welke spelstijl past bij jou of ambieer je (aanvallende of afwachtende base-liner, ‘all court’ 
speler, ‘netrusher’)? 
- Hoe bouw je een punt op? 
- Hoe maak je gebruik van je sterke punten en ontdek je de zwakke punten van je 
tegenstander(s)? - Wat doe je op de beslissende punten en in de tiebreak? 
- Waar ga je staan in een dubbel en hoe beweeg je in een rally? 
 
Niet alleen komen al dit soort vragen aan de orde, er zal geoefend worden met specifieke 
spelsituaties. Onze doelstelling is om je te laten nadenken over een tactiek en je beter voor te 
bereiden op enkele veel voorkomende situaties. 


