
Beste leden van de Zundertse TV,  

Graag willen wij ons langs deze weg als nieuwe 
tennisorganisatie bij ZTV voorstellen. 
Wij zijn Jeroen Melsen en Bart van Nassau en geven 
leiding aan de tennisorganisatie Tennis for You. 
Naast het leiden van de organisatie zijn wij ook fulltime 
tennisleraar. 
 
Tennis for You is opgericht in 2011 met als doel de 
tennisvereniging een clubtrainer te bieden met hart 
voor de club. 
Een clubtrainer die in staat is aan alle leden kwalitatief 
hoogstaande lessen te bieden en daarnaast bereid is de 
diverse commissies en vrijwilligers waar nodig te ondersteunen. 
Een trainer met enthousiasme voor de club, haar leden en de tennissport. 
Alle trainers die bij Tennis for You werkzaam zijn beschikken over de nodige ervaring hierin en zijn 
gediplomeerd. 
 
Tennis for You is momenteel werkzaam bij TC Pagnevaart (Hoeven), OTC (Oudenbosch), WTV 
(Wouw), TV ’t Kèperke (Oud Gastel), TV Krego (Kruisland), NTV Set’77 (Nispen), TC Hooghei (Zegge), 
TV de Bocht (Rucphen) en we zijn erg blij dat we vanaf April 2020 ook bij de Zunderse TV aan de slag 
kunnen. 
 
Inmiddels zijn we gestart met de voorbereidingen om een goede start bij ZTV te maken. 
Wij hopen spoedig om met iedereen kennis te kunnen maken.  
 
Mochten er nu al vragen zijn, je mag altijd mailen naar info@tennisforyou.nl  
 
Tot snel op de tennisbaan! 
 
 
Met sportieve groet, 
 
Jeroen Melsen 
Bart van Nassau 

 

Tennis for You 
www.tennisforyou.nl 
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Tennisles Zomer 2020 
Het winterseizoen is nog in volle gang maar wij zijn toch alweer met het zomerseizoen bezig. De 
inschrijfformulieren zullen binnen afzienbare tijd verspreid worden onder de leden.  
Het inschrijven voor de tennisles gaat digitaal via onze site www.tennisforyou.nl/inschrijven.  
Wellicht leuk om onze site eens te bezoeken of ons te volgen op facebook 
www.facebook.com/TennisforYou/ om altijd op de hoogte te zijn. 
 
Vanaf eind Maart zal er bij de ZTV dus ook het een en ander wijzigen wat betreft de lessen. Er zal 
afscheid genomen worden van Gert-Jan en wij zullen een nieuwe trainer stationeren.  
Patrick van den Heijkant zal de lessen gaan geven. Bart zal gaan proberen om ook een moment vrij te 
plannen voor de lessen maar gaat sowieso Patrick en het bestuur ondersteunen.  
 
 
Hieronder stellen wij ze aan u voor: 
 
 
Patrick van den Heijkant 

Hallo allemaal!  

Mijn naam is Patrick van den Heijkant en ik ben 47 jaar geleden 

geboren in Breda. Na Oud-Gastel, Oudenbosch en Stampersgat verblijf 

ik nu alweer 12 jaar in Roosendaal. Ik ben getrouwd met Daniëlle en 

heb met haar 2 kids, Julie (13) en Siem (11).   

Na de Havo op het Norbertuscollege ben ik naar het Cios te Goes 

gegaan. Daar ben ik opgeleid voor 

tennisleraar/squashleraar/fitnessleraar/conditietrainer/zweminstructe

ur. Na 2 jaar als sportinstructeur te hebben gewerkt in Bergen op Zoom 

ben ik gaan lesgeven voor TV ‘t Kèperke en bij TC Pagnevaart.  

Bij TV Roosendaal onder de bezielende leiding van Fons van Zundert had ik mijn stageperiode 

afgerond. Dat jaar was het druk want samen met Han Wallet en Jeroen Melsen begonnen we met de 

exploitatie van tennis - en squashcentrum Top Shot in Oudenbosch.   

Ik heb zelf vanaf mijn 12e jaar competitie en toernooien gespeeld, vanaf mijn 17e jaar kwam daar 

ook het squashen bij. Op dit moment speel ik nog (enkele) competitiewedstrijden bij TC Pagnevaart 

en geef ik trainingen bij TV Pagnevaart, OTC Oudenbosch, TV ‘t Kèperke en TV Krego via Tennis for 

You.  

Zo hebben jullie wel een beetje een indruk gekregen van mij, ik zou nog wel even door kunnen gaan..  

Ik kijk er naar uit om bij TV Zundert aan de slag te gaan en met jullie kennis te maken en hoop met 

mijn ervaring en enthousiasme een positieve bijdrage aan de vereniging te geven.  

Tot snel, 

Patrick van den Heijkant 
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Bart van Nassau 
 
Hallo Allemaal! 
 
Mijn naam is Bart van Nassau, 35 jaar en woon in Roosendaal met mijn 
vrouw en dochtertje. Komende zomer verwachten we ons 2e kindje dus 
het gaat weer een drukke periode worden.  
Zoals jullie al hebben kunnen lezen ben ik samen met Jeroen 
verantwoordelijk voor het draaiende houden van Tennis for You.  
Naast alle taken die daarbij horen, ben ik ook nog gewoon fulltime 
tennistrainer bij de Wouwse Tennisvereniging waar ik inmiddels al 16 
jaar werkzaam ben.  
 
Komende zomer gaat Patrick de lessen voor zijn rekening nemen en 
ikzelf ga kijken of ik ook nog een aantal lessen kan verzorgen. Dit alles 
moet plan technisch nog wel te realiseren zijn dus kan het nog niet met zekerheid zeggen wanneer 
en wat ik voor mijn rekening kan gaan nemen.   
Wel ga ik op de achtergrond Patrick en jullie bestuur ondersteunen en samen gaan we ervoor zorgen 
dat het een hele mooie samenwerking gaat worden! 
 
Ik hoop jullie ook allemaal een keer op de baan te zien! 
 
 
 


