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

Nieuwe avondlessen Vondelpark Wintertennis

Tenniskampen 2018, doe je ook mee?

Ook in het nieuwe jaar kun je je spelniveau blijven verbeteren.
Stoom jezelf helemaal klaar voor het nieuwe
competitieseizoen! Vanaf 8 januari start de tweede
lessenreeks op doordeweekse dagen in de avond op
Vondelpark Wintertennis. Klik hier voor meer informatie en
inschrijven.

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 in de zomervakantie of zelfs al in de
voorjaars- of meivakantie? Kijk voor meer informatie en
inschrijven op www.tenniskampenamsterdam.nl!

Pepernotentoernooi 2017
Op woensdag 29 november komt piet
aan op Pim Mulier en Kattenlaan! Voor
alle kinderen organiseren wij dit event,
dus schrijf je snel in en zorg dat je er bij
bent! Klik hier om in te schrijven.

Evenementen winterseizoen
Dit winterseizoen organiseren wij weer
verschillende evenementen zoals
clinics, jeugdwedstrijdjes en
cursistentoernooien. Klik hier om onze
evenementen te bekijken.

Positief communiceren dubbelspel
Blijf positief, ook al loopt je spel even
niet. Probeer in het ritme te blijven door
een paar rustige ballen te slaan.
Benadruk alleen de positieve kanten en
kom na elk punt even bij elkaar voor
opbouwende woorden of een high five.

Kids Tour 2017-2018
Wegens groot succes in het
zomerseizoen gaan wij ook dit
winterseizoen weer de Kids Tour
organiseren voor alle kinderen in Rood
en Oranje. Klik hier om in te schrijven
en lever in maart je volle stempelkaart
in!

Zomerseizoen 2018
Het lijkt nog ver weg, maar in december
gaan wij alweer de inschrijving openen
voor het zomerseizoen 2018. Houd
rond 20 december onze website,
www.tennisopmaat.nl, goed in de gaten.
Hopelijk zien we je ook in april 2018
weer op de tennisbaan!

ATP World Tour Finals 2017
Het laatste toernooi van het jaar zit er
alweer op! Afgelopen zondag 19
november versloeg de 26-jarige
Bulgaar Gregor Dimitrov in de finale in
de O2 Arena in Londen de Belg David
Goffin met 7-5 4-6 6-3.

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

