Beste tennisliefhebbers, leden en aspirant leden van TV Prinsejagt,
graag wil ik mij even aan u voorstellen.
Mijn naam is Luuk Swinkels, ik ben 21 jaar oud en woon in Eindhoven-Noord en zelf
al jarenlang bezig met deze mooie sport tennis.
Tijdens mijn studie / opleiding op het stedelijk college moest je in het 3de jaar een
stage van 2 weken doen. Deze heb ik toen gedaan op de tennisvelden van TV
Prinsejagt. Daar merkte ik al dat ik het leuk vond om les te geven en dat is alleen
maar duidelijker en daarmee ook leuker geworden.
Daarna heb ik mijn studie vervolgd op het Summa College te Eindhoven met de
opleiding Sport en Bewegen en deze afgerond in het voorjaar 2017. Daar heb ik
toen ook het keuzevak Tennis gevolgd, In september start ik weer met een
vervolgopleiding om deze dan over een jaar af te ronden.
Inmiddels geef ik al enkele jaren parttime les, onder andere via Tennisschool Gijs die mij daarin ook goed begeleiden.
Daarnaast ervaar ik dat de mensen met veel plezier aan mijn lessen deelnemen en vooruitgaan.
De vereniging heeft mij nu gevraagd of ik vanaf oktober ook de lessen bij TV Prinsejagt wil gaan verzorgen onder
begeleiding van Tennisschol Gijs.
Daar ben ik enorm blij mee, als jarenlang lid van deze mooie vereniging, waar ik vanaf mijn kindertijd het tennis zelf
heb mogen leren, nu nog steeds actief lid ben, dus erg trots om deze kans te krijgen. Een jongensdroom die uitkomt
om op je eigen club les te mogen geven.
Zoals gezegd, toen ik zelf 6 jaar was ben ik begonnen met tennissen hier op deze mooie club. Helaas heb ik ook veel
jeugd tennisvrienden en andere leden weg zien gaan, maar ik bleef omdat deze club in mijn hart zit en ik me er heel
erg thuis voel. Daarom wil ik proberen een bijdrage te leveren aan nieuw succes, met enthousiaste leden die aan
trainingen-, competitie- en toernooi activiteiten, weer actief gaan deelnemen. Veel dingen samen organiseren,
“nieuwe” leuke evenementen, toernooitjes ect. opzetten.

Jong geleerd is oud gedaan !
6 jaar jong

Ik ben in ieder geval heel erg vereerd dat ik bij TV Prinsejagt les te mag geven bij deze mooie club.
We gaan er samen iets moois van maken !
Als u straks vragen heeft, of opmerkingen / adviezen wilt geven, dan mag u mij altijd bellen of mailen.
Met sportieve groet,
Luuk Swinkels

