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

Schrijf nog snel in voor zomerseizoen 2018!

Tenniskampen 2018, doe je ook mee?

Wij gaan binnenkort alweer beginnen met het maken van de
indeling voor het zomerseizoen 2018! Wil jij vanaf 1 april weer
lekker tennissen in de zomerzon? Wij geven in het
zomerseizoen les op TV Pim Mulier, TC Kattenlaan, TC
IJsbaanpad, TV Osdorp, ATC Sloterplas, TV Lucky Strike en
de Meer Tennis. Klik hier voor meer informatie en schrijf je
nog snel in!

In 2018 organiseren wij weer tenniskampen in alle
basisschoolvakanties voor kinderen van 5 t/m 17 jaar op
verschillende clubs in Amsterdam. Wil jij lekker tennissen en
nieuwe vriendjes maken? Schrijf je alvast in voor het eerste
tenniskamp van het jaar in de voorjaarsvakantie van
26 februari t/m 2 maart op Tennispark Kattenlaan of bekijk
alle andere kampen via www.tenniskampenamsterdam.nl!

Tennis Fit training 50+ cursisten!
Deze zomer organiseren wij Tennis Fit
op verschillende clubs. Tijdens deze 5
lessen van een uur, besteedt de leraar
naast spelverbetering aandacht aan
preventie van blessures. Binnenkort
krijg je hiervoor een uitnodiging!

Evenementen winterseizoen
Ook in januari, februari en maart
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: verdedigen
Sta je onder druk en wil je extra tijd
winnen om goed te kunnen herstellen?
Sla de bal diep cross. De bal is dan
langer onderweg dan wanneer je hem
rechtdoor slaat, zo heb je extra tijd om
te herstellen!

Kids Tour 2017-2018
Speciaal voor alle jeugd uit Blauw,
Rood & Oranje organiseren wij deze
winter de Kids Tour! Op woensdag 14
februari gaan we de ruimte in op Pim
Mulier en op 14 maart doen we mee
met de Olympische Spelen op Osdorp.
Klik hier om in te schrijven!

Schooltennis 2018
In februari, maart en april bieden wij
-in samenwerking met de gemeente
Haarlem en Amsterdam- weer
tennislessen aan op verschillende
basisscholen. Het doel hiervan is om
zoveel mogelijk kinderen enthousiast te
maken om te gaan tennissen!

ABN- Amro world Tournament
Vanaf aanstaande maandag 12 februari
gaat het ABN-Amro World Tennis
Tournament weer van start. Tijdens de
45ste editie van het toernooi doen
meerdere top 20 spelers mee,
waaronder Roger Federer en Grigor
Dimitrov. Ga je ook kijken?

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

