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Maart/April
Welke tennisactiviteiten zijn er in Maart en April? Wat organiseert Tennis Op Maat? Ontdek het snel in
onze nieuwsbrief.

TV Geuzenveld organiseert “Open dag”

Start competitie

Op maandag 1 april verzorgt Tennis Op Maat
gratis proeflessen op de open dag van TV
Geuzenveld tussen 12.00 en14.00 uur.

Vanaf april gaat de landelijke competitie weer van
start. Houd er rekening mee dat er vooral in de
weekenden mogelijk minder banen beschikbaar
zullen zijn voor “vrij tennissen”.

Start zomerseizoen

Catch Legal Junior Tour

Vanaf dinsdag 2 april starten de
zomerlessen van Tennis Op Maat.
Het team van Tennis Op Maat is druk
bezig geweest met het maken van
geschikte lesgroepen en heeft hierbij
zoveel mogelijk rekening gehouden
met uw wensen. Wij wensen u een
sportief en leerzaam tennisseizoen!
Heeft u zich nog niet ingeschreven?
Doe dit dat snel op onze website
www.tennisopmaat.nl want er zijn nog
enkele plekken vrij!

Sinds 2013 is Catch Legal als
hoofdsponsor verbonden aan de
jeugdtoernooien die Tennisschool
Tennis Op Maat organiseert. De
sponsoring is erop gericht om van de
toernooien een grote happening te
maken. Daarnaast worden de
inkomsten deels gebruikt ter
ondersteuning van talentvolle jeugd
die traint binnen het Tennis Op Maat
Selectie programma. Het plan is om
de Catch Legal Junior Tour in de
komende jaren te laten groeien tot 5
Open/JRT toernooien en 10
ROOD/ORANJE toernooien voor de
jongste jeugd.
Kwaliteit, betrokkenheid en fair play
zijn de pijlers van de Catch Legal
Junior Tour.

Uitbreiding evenementen
Van veel cursisten krijgen wij de vraag
of wij op alle locaties waar wij les geven
meerdere evenementen kunnen
organiseren. Wij vinden dit uiteraard
een erg goed idee, maar we zijn hierin
vaak wel afhankelijk van de
baanbeschikbaarheid per club. Dit
zomerseizoen willen we meerdere
evenementen aanbieden zoals clinics,
toernooien en jeugdtennisweken. Houdt
de nieuwsbrieven, uw e-mail en onze
website goed in de gaten om geen
enkel evenement te missen.

	
  
Jeugdtoernooi Slotervaart: doe jij
ook mee?
Van 27 april t/m 4 mei vindt op de
banen van Tennisvereniging
Slotervaart het eerste Catch Legal
Tour toernooi plaats. Inschrijven is
nog mogelijk via
www.tennisopmaat.nl.

Jeugdtennisweken schoolvakantie
Tijdens de basisschoolvakanties
lekker met je vriendjes en
vriendinnetjes in de buitenlucht
tennissen, sporten, spelen en gezellig
met elkaar eten en drinken. Van
maandag t/m vrijdag voor kinderen
van 6 t/m 12 jaar. Het programma
begint om 9.30 uur en zal duren tot
16.30 uur. Inschrijven voor de
jeugdtennisweken is mogelijk via onze
website www.tennisopmaat.nl.
Locaties en data:
-Kattenlaan: 1,2 en 3 mei, 8 t/m 12 juli
en 12 t/m 16 augustus
-IJsbaanpad: 8 t/m 12 juli
-Osdorp: 5 t/m 9 augustus
Oefenwedstrijdjes in poules
Nu het langer licht blijft en de
temperatuur langzaam zou moeten
oplopen, kunnen we vaker lekker
‘vrij spelen’. Nodig een
trainingsmaatje eens uit om naast
het volgen van de lessen een
“oefenwedstrijd” te gaan spelen. Bij
uw tennisleraar kunt u hiervoor een
“pouleformulier” vragen zodat wij
een geschikte poule op niveau
kunnen samenstellen. Veel plezier!

