Burgersdijk tennis, olv Mark-Paul Burgersdijk,
jarenlang categorie 1-speler en voormalig
nationaal kampioen gemengd dubbel, is als
professionele organisatie verantwoordelijk voor
de tennisopleiding op diverse tennisparken in de

Clinics van Burgersdijk tennis
Voor en door professionals!

regio Rotterdam, Den Haag en Westland.
Sportcentrum De Rhijenhof (Den Haag)
HLTC Leimonias (Den Haag)
LTC ’s Gravenzande
LTC Naaldwijk
VT de Hoek (Hoek van Holland)
TC Hodenpijl (Den Hoorn)
TV Seghwaert (Zoetermeer)
Sportcentrum Mariahoeve (Den Haag)
TC Honselersdijk
Sportcentrum Maasdijk
Tenniscentrum IJsselmonde (Rotterdam)
Naast recreatietennis verzorgt Burgersdijk
tennis ook de opleiding en begeleiding van
talenten uit de regio. Hierbij ligt de nadruk
vanzelfsprekend meer op prestatie. Onder
begeleiding van gediplomeerde trainers, die
vaak zelf ook op hoog niveau spelen of gespeeld
hebben, wordt gewerkt aan de ontwikkeling
op zowel het technische, fysieke als mentale
vlak. Verder verzorgt Burgersdijk tennis het
trainingsprogramma van diverse topspelers uit
het nationale en internationale circuit.
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Het programma van een clinic kent diverse mogelijkheden en kan in overleg geheel worden
aangepast aan uw specifieke wensen. Zo kan de clinic naast een sportief en fysiek deel ook
mental coaching bevatten. Desgewenst kunnen wij ook voor u de catering verzorgen om
het geheel te maken tot een compleet evenement.
Burgersdijk tennis verzorgt de tennistrainingen op 11 parken in de regio Rotterdam, Den
Haag en Westland en heeft daarmee uitgebreide mogelijkheden om ook bij u in de buurt
een clinic te verzorgen. Afhankelijk van de locatie zijn er ook mogelijkheden om de clinic in
de tennishal te verzorgen waardoor het evenement niet afhankelijk is van het weer.

Wie gingen u voor?
De spelers van professionele voetbalorganisaties als Sparta Rotterdam en ADO Den
Haag hebben in het kader van teambuilding al meerdere keren clinics gevolgd bij
Burgersdijk tennis. En… overigens niet zonder enig resultaat! Nog nooit heeft één
van deze ploegen verloren in de wedstrijd volgend op de clinic. Maar ook bedrijven
en organisaties als Rabobank, Van Arkel Incasso en BDO Accountants hebben we in
het kader van een bedrijfsevenement te gast gehad voor het volgen van een clinic.

Hoe herkenbaar is de droom waarin je op de tennisbaan staat en iedereen even laat
zien dat er eigenlijk een toptennisser in je schuilt? Wat is er mooier dan je collega’s,
relaties, vrienden of bekenden te laten zien dat jij eigenlijk de verkeerde carrière
hebt gekozen en eigenlijk als tennisprofessional door het leven had moeten gaan?

Burgersdijk tennis biedt nu de mogelijkheid om deze droom te realiseren!
Wij organiseren tennisclinics voor bedrijven, instellingen en verenigingen waarbij
onze tennisprofessionals tijdens een intensieve groepstraining uw ‘verborgen
talenten’ blootleggen.
Een clinic is een uitstekend middel ter motivatie van management en personeel,
maar wordt ook regelmatig ingezet als relatie-evenement voor klanten en leden.

Aarzel niet en neem contact met ons op om ook uw organisatie kennis te laten maken met
een inspirerende clinic van Burgersdijk tennis.
Voor meer informatie bel of mail Mark-Paul Burgersdijk
Telefoon 0174 22 69 34 / info@burgersdijktennis.nl / www.burgersdijktennis.nl
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