Welke tennisactiviteiten zijn er in mei en juni? Wat organiseert Tennis Op Maat? Ontdek het snel
in onze nieuwsbrief!
mei en juni 2014

Catch Legal Junior Tour

Jeugdweken in de zomervakantie

Van 27 april t/m 3 mei vond het Catch Legal jeugdtoernooi op
Sloterplas plaats. Het was een groot succes! Wij feliciteren
onze selectiespelers Oscar Donker, Roger van Spanje,
Amalia Stuger, Liza Idsinga, Jesse Tsui, Jordi van Spanje,
Yannick Idsinga, Jelle van Viegen, Pepijn Wasser, Tijn van
den Boogaard, Samuel Stuger en Coen van Toledo met hun
fantastische prestaties. Schrijf hier in voor JT IJsbaanpad!
Oscar Donker
Roger van Spanje
Amalia Stuger

In de zomervakantie organiseren wij weer leerzame en
gezellige jeugdweken voor kinderen van 5 t/m 12 jaar op
Kattenlaan, IJsbaanpad, Osdorp en De Meer. Van maandag
t/m vrijdag van 9.30 – 16.30 uur krijgen kinderen minimaal 3,5
uur tennisles per dag en doen we daarnaast allerlei andere
leuke activiteiten. Lidmaatschap of tenniservaring is niet
nodig. Klik hier voor meer informatie of om in te schrijven.

Van 6 juli t/m 12 juli is het volgende toernooi op IJsbaanpad.
Schrijf
nu in!
Clinics
en toernooitjes
KNLTB voorjaarscompetitie

Tennistip

Wij organiseren dit zomerseizoen weer
diverse leerzame en gezellige clinics
en toernooitjes op onze leslocaties voor
jeugd en volwassenen. U kunt hiervoor
inschrijven via www.tennisopmaat.nl.

De afgelopen weken hebben veel van
onze cursisten gestreden om het
kampioenschap tijdens de
voorjaarscompetitie. Lijkt het u ook leuk
om competitie te spelen? Informeer
dan eens bij uw vereniging!

Tijdens onze tennislessen gebruiken
wij regelmatig een tablet om leuke en
leerzame filmpjes van toptennissers te
laten zien. Daarnaast kunt u ook uw
eigen slagen terugzien. Vraag uw
tennisleraar om advies!

Inschrijven tennisles De Meer

Open toernooien zomer 2014

Roland Garros

Vanaf 1 juni is het mogelijk om u of uw
kind op te geven voor een nieuwe
lessenreeks op De Meer Tennis. De
cursus bestaat uit 9 lessen tussen 18
augustus en eind oktober. Klik hier om
gelijk in te schrijven!

14 - 22 juni
5 - 13 juli
12 - 20 juli
2 - 10 augustus
4 - 10 augustus
25 - 31 augustus

Van 24 mei tot en met 7 juni vindt het
tweede ‘Grand Slam’ toernooi van
2014 plaats in Parijs. Via Nederland 1
kunt u dagelijks genieten van prachtig
tennis! Kijk voor meer informatie op
www.rolandgarros.com.

TC IJsbaanpad
De Meer
TV Osdorp
TV Geuzenveld
TC Kattenlaan
ATC Kadoelen

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

