Introductie nieuwe tennisleraar: Paul Pastor
Beste leden van T.C. De Kamp,

Zoals jullie wellicht weten zal er vanaf aankomend
winterseizoen een nieuwe tennisschool de
trainingen gaan verzorgen en via deze weg wil ik
mij alvast aan jullie voorstellen. Mijn naam is Paul
Pastor en ik ben 40 jaar. Samen met mijn partner
Mirjam en onze twee kinderen Jasmijn (10) en
Brent (8) woonachtig in Wijk bij Duurstede. Ik
tennis vanaf mijn 12e en ik heb op mijn 17e de
keuze gemaakt om van mijn grootste hobby mijn
beroep te maken. Ik speel zelf nog regelmatig
toernooien en ik val zo nu en dan in tijdens de
competitie. Mijn speelsterkte is 3 in de enkel en 4
in de dubbel. Als leraar heb ik over de afgelopen 20
jaar veel ervaring opgedaan als trainer. Ik ben in
het bezit van het A en B diploma voor tennisleraar
en daarnaast heb ik diverse bijscholingen gedaan
waaronder Tenniskids 1, 2 en 3. De afgelopen jaren
ben ik in dienst geweest bij verschillende verenigingen en tennisscholen. Daar heb ik ook
verschillende functies bekleed en ben de afgelopen jaren als hoofdtrainer bij een vereniging in de
regio actief geweest. Eind 2019 is de kans ontstaan om zelf een tennisschool op te gaan starten en
een persoonlijke wens van mij uit te laten komen. Mijn manier van lesgeven kenmerkt zich in plezier,
prestatie en daarnaast zal ik mijn passie voor tennis proberen over te brengen op de leden. Vanuit de
benoemde kenmerken is ook de naam van de tennisschool ontstaan, P3Tennis. Ik zie het als enorme
uitdaging om samen de vereniging een nieuwe impuls te geven en te kijken waar we kunnen gaan
groeien, niet alleen in aantal leden maar onder andere ook in activiteiten. Een aantal plannen die we
nu al hebben zijn o.a. schooltennis, open dagen, ouder/kind toernooi en we zouden in de toekomst
ook graag een jeugdkamp willen organiseren. Tijden zijn veranderd en ik heb niet de illusie dat
iedereen vrijwel al zijn of haar vrije tijd op de tennisbaan door zal brengen, zoals dit in het verleden
geregeld voorkwam. Waar we wel naar willen streven is dat er een groter ‘clubgevoel’ zal ontstaan
waar iedereen zich wat meer betrokken gaat voelen bij de vereniging, en dat het een plek is waar
met name de jeugd meer tijd gaat doorbrengen.
Op dit moment kunnen junioren en senioren al inschrijven voor het winterseizoen. Ga naar
p3tennis.nl, klik op inschrijven en TC De Kamp. Op de site van T.C. De Kamp staat ook een link. Ik kijk
enorm uit naar de start van de trainingen en hoop jullie op korte termijn allemaal te mogen
ontmoeten op de banen van T.C. De Kamp.

Met sportieve groet, Paul Pastor

