
Onze 'atletiekbaan' is het natuurge-
bied van de Drentsche Aa. Hier heb-
ben we een magnifiek bos- en
heidegebied met onverharde en ver-
harde paden waarop diverse afstan-
den staan aangegeven. 

TRAINEN OP JE EIGEN NIVEAU
We hebben vier verschillende trai-
ningsgroepen en afhankelijk van je
snelheid sluit jij je aan bij één van
deze groepen. Zo train je altijd op
jouw eigen niveau. In alle groepen
wordt serieus getraind, maar plezier
en gezelligheid wordt niet uit het oog
verloren. Samen hardlopen motiveert!

DE GROEPEN
• De A-groep traint serieus en wil

optimaal presteren. Er kan getraind
worden voor het verbeteren van 
je snelheid of het vergroten van
je inhoud of behouden van je 
huidige niveau.

• De B-groep is zowel prestatie-
gericht als recreatief. Je beschikt
je al over een goede basisconditie
en hebt ervaring op wat langere
afstanden. 

• In de C-groep wordt minder ver en
minder hard gelopen en is naast
plezier in hardlopen een gezellige
groep belangrijk. Uiteindelijk snel-
ler lopen en het langer volhouden
is mooi meegenomen.

• De Running-bootcamp is een spier-
versterkende trainingsmethode
onder deskundige begeleiding van
een Bootcamp-trainer. Het doel is
kracht en uithouding verbeteren 
en blessures voorkomen. 

IEDEREEN IS WELKOM! 
Wil je een keertje meelopen, kom
dan eens naar een van onze trainin-
gen op de maandag (bootcamp),
de woensdag (loopscholing en
interval) of de zondag (duurloop).
Onze trainingslocaties zijn Ruiter-
weg 2 Schipborg bij voldoende
avondlicht en als het' s avonds don-
ker is, starten we bij FC Zuidlaren,
Randweg 3, Zuidlaren. We lopen
dan op het Lentis-terrein. 

Wat Corona betreft geldt: veiligheid
voorop en we houden ons aan 
de maatregelen en adviezen van 

de regering, het NOC*NSF en de
Atletiekunie. 

WEDSTRIJDEN EN CLUBELEMENTEN 
We organiseren jaarlijks 2 grote 
evenementen: de Zuidlaardermarkt-
loop in oktober en de Arnoud 
Magnin Wintercross in februari. 
Voor meer informatie zie onze 
website. Voor de leden organiseren
we of nemen we (in teamverband) 
deel aan: 
• Regionale wedstrijden: de Halve

van Haren, de Run van Gieten en 
de Run van Winschoten.

• Een tweejaarlijkse (halve) 
Marathonreis naar een Europese 
(hoofd) stad. Vanwege Corona 
dit jaar dichtbij: de Berenloop 
op Terschelling!

• Een gezellige en 
sportieve Run-Bike-Run 

• De Sinterklaasloop en 
de Nieuwjaarsbijeenkomst

We zijn ook graag maatschappelijk
betrokken en nemen deel aan de
World Cleanup Day met als doelstel-
ling: aandacht vragen voor de afval-
problematiek. Zo ruimen we rommel
op en brengen we een extra bewe-
gingselement in de training! 

In 1992 is door een aantal enthousiaste hardlopers uit Zuidla-

ren Loopgroep “De Drentsche Aa” opgericht. 

De loopgroep heeft ruim 160 leden. We zijn een actieve

loopgroep voor een ieder met een (snelle) marathon als doel

tot de meer recreatief ingestelde loper.

INTERESSE?
Geïnteresseerd? Je mag 4x gratis mee-lopen om te kijken of het wat voor
je is. Wil je meer info of meelopen? www.loopgroepdedrentscheaa.nl.

Je kan kiezen uit allerlei activiteiten en krijgt
begeleiding op jouw niveau. Bij de Zuidlaarder
Tennis Club worden tennislessen gegeven
door professionele leraren van tennisschool
Future Tennis. Wil je de basis goed onder de
knie krijgen, start dan met een groepstraining
en leer gelijk andere spelers kennen. Heb je al
een goede basis, dan zou je ook een privétrai-
ning kunnen overwegen.

HEEL VEEL ACTIVITEITEN
Het mooie van een lidmaatschap is dat je altijd
kan tennissen. Zeven dagen per week zijn de
banen beschikbaar. Ook in de winter kan je
terecht op twee claytech banen. De club is
heel toegankelijk. In de zomer wordt altijd het
Berend Botje toernooi georganiseerd. Op alle
niveaus kan je dan deelnemen aan wedstrij-
den. Je speelt dan tegen mensen van diverse
clubs uit de regio. 

Ook zijn er clubkampioenschappen in de
enkel, dubbel en mix. Deelname is altijd vrijwil-
lig. Dit geldt ook voor de interne laddercom-
petitie. Hierbij daag je mensen van de club uit
die boven jou staan. Heb je gewonnen, dan
kom je een stap hoger op de ladder. Een leuke
manier om veel leden van de club te ontmoe-
ten.

SPORTIEF EN GEZOND
Voor oudere leden worden er wekelijks toss-
ochtenden georganiseerd. Iedereen van 50
jaar en ouder die zin en tijd heeft, komt dan
naar de tennisclub. Daar word je ontvangen
met een kop koffie en speel je in wisselende
samenstellingen. Vooraf weet je dus niet met
wie je tennist. Zo kom je in contact met leef-
tijdsgenoten die sportief en gezond bezig zijn.

TENNISKAMP
Jeugdleden hebben ieder jaar in de zomerva-
kantie een tenniskamp. De oudere kinderen
gaan dan naar Schiermonnikoog. Wekelijks is
er ook mentortraining, waarbij kinderen met
meer ervaring de anderen helpen hun tech-
niek te verbeteren. 

START MET DE ZOMER CHALLENGE
Wil jij kennismaken met tennis? Ook dit jaar
organiseert ZTC de Zomer Challenge. Dit is
een tijdelijk lidmaatschap van 1 juli t/m 30 sep-
tember, voor jong en oud, waarbij je een aan-
tal maanden vrij kunt tennissen. Ook krijg je bij
het lidmaatschap vier tennislessen onder
begeleiding van een gecertificeerde leraar. 

Ter afsluiting van de Zomer Challenge wordt
een eindtoernooi georganiseerd. Deze actie
wordt ondersteund door Ruchti Sport. Zij stel-
len rackets beschikbaar en je kan tot 20% kor-
ting krijgen op schoenen en rackets. 

IEDEREEN KAN MEEDOEN
Ontdek ook hoe leuk tennis is. Iedereen kan
meedoen aan de Zomer Challenge, wij zorgen
ervoor dat alle deelnemers goede begeleiding
krijgen. En dat voor maar € 59,-- als senior (18
jaar en ouder) en € 49,-- als junior (17 jaar en
jonger). Kijk op www.zuidlaardertennisclub.nl
voor meer informatie. Of stuur een e-mail naar
info@zuidlaardertennisclub.nl. 

ZUIDLAARDER TENNIS CLUB

Maak kennis met 
tennis in Zuidlaren

ZTC is de tennisclub van Zuidlaren. De club heeft 450 leden in alle leeftijds-

groepen. Van jong tot oud, beginnend maar ook spelend op Nederlands top-

niveau. Iedereen die wil (leren) tennissen is van harte welkom. Kinderen

kunnen al starten zodra ze 5 jaar zijn. 

LOOPGROEP DE DRENTSCHE AA: 

Hardlopen door een magnifiek natuurgebied

33KIES VOOR DE SPORT TYNAARLO


