
JUBILEUM WEEKEND 13-14-15 SEPTEMBER  
TV ’t Root is 50 jaar jong en springlevend !!!       
 

 
 

ZONDAG 15 SEPT. OPEN MIDDAG VAN 13.30-16.30 
 
Op zondagmiddag 15 september is er van 13.30-
16.30 een OPEN MIDDAG. Deze open middag is 
GRATIS voor iedereen uit Asten en omgeving 
toegankelijk en biedt, naast de mogelijkheid om 
kennis te maken met het tennis, ook de 
mogelijkheid om kennis te maken met Padel (al een 
tijdje één van de snelst groeiende sporten in 
Nederland) en Beachtennis. Tijdens deze OPEN 
MIDDAG zullen er op ons park diverse tennis, padel 
en beach tennis demonstraties en clinics zijn.  
 

 
Emilio Benfele Alvarez 

 
TENNIS 

 
Voor de demonstraties/clinics/show op 
tennisgebied zijn we er in geslaagd om Emilio 
Benfele Alvarez te strikken. Emilio heeft de Spaanse 
nationaliteit en is een voormalig top 100 speler. 
Emilio heeft inmiddels een eigen tennisschool in 
München. In het verleden verzorgde hij al vele 
shows en demonstraties door heel Europa, zo 
verzorgde hij o.a. shows voor Roland Garros (Kid's 
Sunday). Ook heeft hij, in het verleden, o.a. 
humoristische shows gedaan met tennistoppers als 
Mats Wilander, Yannick Noah, Mansour Bahrami, 
Peter Korda, Henri Leconte en Mikael Pernforns. 
Voor de iets ouderen onder ons allemaal bekende 
namen uit de mondiale tennistop.  
 
Zie YouTube filmpjes van Emilio: ‘Emilio’s Tennis 
Planet Part 1’ https://youtu.be/WAyrrQSPYtE 
en ‘Part 2’ https://youtu.be/hBSQe7p5HGo . 
 

PADEL 
 
Naast de tennisshow/demonstratie/clinic van 
Emilio Benfele Alvarez, zijn wij zijn ook erg blij dat 
Uriël Maarsen bereid is om een padel 
demonstratie/clinic te verzorgen. Uriël en zijn padel 
partner Bram Meijer zijn behalve Nederlands 

kampioen momenteel ook de enige twee 
Nederlandse Padel Profs en spelen daarom veelal in 
het buitenland. Voor de demonstratie/clinic zal 
Uriël samenwerken met Padelspelers van onze 
eigen vereniging. 
 

 
Uriël Maarsen 

 
BEACH TENNIS 

 
Naast tennis en padel zal er deze zondagmiddag  
ook een Beach tennis clinic op ons park worden 
verzorgd.  
 

MEE DOEN? SCHRIJF JE IN 
 

Wil je zelf ook mee doen aan deze clinics geef je hier 
dan voor op en stuur een mailtje naar: 
activiteitencommissie@tvroot.nl. Deelname aan 
deze clinics is uiteraard GRATIS. 
 

 


