Welke tennisactiviteiten zijn er in juli en augustus 2018? Wat organiseert Tennis Op Maat?
Ontdek het snel in onze nieuwsbrief!
juli en augustus 2018

Inschrijven tennislessen winterseizoen 2018-2019!

Tenniskampen zomervakantie 2018, doe je mee?

Wij gaan binnenkort de inschrijving alweer openen voor de
tennislessen in het winterseizoen 2018-2019. Wij geven les
op de buitenbanen van Pim Mulier, Sloterplas, IJsbaanpad,
Diemen Zuid en Kattenlaan en in de hal van Osdorp,
Sloterplas en IJburg. Klik hier voor meer informatie en schrijf
je snel in!

Klik hier en doe mee met onze gezellige en sportieve
tenniskampen in de zomervakantie en neem je vriendjes mee!
• 23-27 juli (Kattenlaan en IJsbaanpad)
• 30 juli-3 augustus (Kattenlaan)
• 20-24 augustus (Osdorp)
• 27-31 augustus (Kattenlaan en De Meer)
Kijk voor informatie op www.tenniskampenamsterdam.nl!

•

Zomerchallenge
Tijdens de zomerstop lekker tennissen
met je maatjes? Dit seizoen
organiseren wij in samenwerking met
Osdorp, de Meer en Lucky Strike de
zomerchallenge. Stuur voor informatie
een e-mail naar info@tennisopmaat.nl.

Evenementen zomerseizoen
Ook in juli, augustus en september
organiseren wij weer leuke
evenementen voor jong en oud. Houd
je e-mail in de gaten om op de hoogte
te blijven van evenementen zoals
clinics en jeugdwedstrijdjes!

Tennistip: voetenwerk
Maak bij het links en/of rechts bewegen
voor korte afstanden gebruik van de
zijwaarste pas, hierdoor kun je
nauwkeuriger je positie voor de bal
bepalen.

Kids Tour 2018
Speciaal voor jeugd uit Blauw, Rood &
Oranje organiseren wij deze zomer de
Kids Tour! Op woensdag 25 juli gaan
we “op vakantie” op IJsbaanpad en op
12 september “doen we mee” met de
Olympische Spelen op De Meer.
Klik hier om in te schrijven!

Wimbledon 2018!
Van maandag 2 juli t/m zondag 15 juli
wordt er weer gestreden om de titel op
Wimbledon. Ga je ook kijken? Volg
prachtige wedstrijden live op televisie
op BBC one en Ziggo Sport of bekijk de
live uitslagen op www.wimbledon.com!

Tennisles in de hal?
Vanaf 1 oktober 2018 t/m eind maart
2019 gaan wij lesgeven aan jeugd en
volwassenen in de hal van IJburg,
Osdorp en Sloterplas! Ook is het deze
winter weer mogelijk om buiten in de
frisse lucht les te krijgen. Kijk voor
informatie op www.tennisopmaat.nl!

Kijk voor meer informatie op www.tennisopmaat.nl of stuur een e-mail naar info@tennisopmaat.nl

