Welke tennisactiviteiten zijn er in januari en februari? Wat organiseert Tennis Op Maat? Ontdek
het snel in onze nieuwsbrief!
januari en februari 2017

Inschrijving zomerseizoen 2017 open!
Ook zo’n zin om komend zomerseizoen uw spelniveau te
verbeteren en lekker te tennissen in de zon? Vanaf 1 april
begint het zomerseizoen en wij geven deze zomer les op 8
locaties in Amsterdam en Haarlem: Kattenlaan, Osdorp,
IJsbaanpad, De Meer, Kadoelen, Geinburgia, Pim Mulier en
Sloterplas. Klik hier voor meer informatie en inschrijven.

Schrijf nu al in voor de zomerkampen 2017!
In 2017 organiseren wij weer tenniskampen in alle
basisschoolvakanties voor kinderen van 5 t/m 17 jaar op
verschillende locaties in Amsterdam. Wil jij lekker tennissen
en nieuwe vriendjes maken in de zomervakantie of zelfs al in
de voorjaarsvakantie? Klik hier voor meer informatie en om in
te schrijven voor deze sportieve, leerzame en gezellige
weken en neem ook je vriendjes mee!
• 28 t/m 30 december €199
Klik hier
Kijk ook eens op www.tenniskampenamsterdam.nl
.

Tennisweekenden Zutphen 2017

Evenementen winterseizoen

TennisTip: dubbelspel

Er zijn nog plekken vrij voor onze
intensieve tennisweekenden in Zutphen
dit jaar. Klik op de onderstaande
koppeling(en) om in te schrijven:
- Inschrijven 1/2 juli
klik hier
- Inschrijven 25/26 november klik hier

Ook in maanden januari, februari en
maart organiseren wij weer leuke
evenementen zoals
cursistentoernooien, jeugdwedstrijdjes
en themaclinics. Hiervoor krijg je van
ons per e-mail een uitnodiging.

Sla de bal van je tegenstander diep
cross terug zodat je netspeler meer
kans heeft om de bal te
onderscheppen. Scoor de volley door
de bal op de voeten van de
tegenstander te mikken.

KidsTour tijdens Catch Legal

Schooltennis

Australian Open 2017

Tijdens de Catch Legal toernooien
organiseerden wij de afgelopen jaren
rood/oranje evenementjes. In 2017
gaan wij deze evenementjes naast de
Catch Legal toernooien organiseren
onder de naam KidsTour. Binnenkort
sturen wij hiervoor een uitnodiging.

In februari en maart bieden wij -in
samenwerking met gemeente Haarlem
en Amsterdam- tennisles op
basisscholen. Het doel hiervan is om
zoveel mogelijk kinderen enthousiast te
maken om ook te gaan tennissen!

De Australian Open is in volle gang. Ga
je dit finaleweekend ook kijken naar
mooie wedstrijden? Volg de finales en
nieuws via www.ausopen.com of kijk de
wedstrijden live op Eurosport!

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

