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Tennis Op Maat

Mei

Welke tennisactiviteiten zijn er in mei en juni? Wat organiseert Tennis Op Maat? Ontdek het snel in onze
nieuwsbrief.
Nieuwsbrief
TC IJsbaanpad
organiseert:
van 16 t/m 24 juni het
open toernooi en 25 juni
t/m 1 juli het open
jeugdtoernooi. Voor
meer informatie en
inschrijven kunt u
terecht op
www.ijsbaanpad.nl

Mei 2012
ATC Slotervaart
organiseert:

van 10 t/m 24 juni de
clubkampioenschappen
dubbel en mix. Schrijf u snel
in. Voor meer informatie kunt
u kijken op
www.tennisclubkattenlaan.nl

van 21 t/m 29 juli het open
toernooi. Voor meer
informatie en inschrijven
kunt u kijken op
www.atcslotervaart.nl

1e Tennis Op Maat
Jeugdtennistoernooi
IJsbaanpad

Wij zijn druk bezig met de voorbereidingen
van onze jeugdtennisweken op tennispark
Kattenlaan en IJsbaanpad. Deze tennisweken
zijn van 23 t/m 27 juli, van 20 augustus t/m 24
augustus en van 27 t/m 31 augustus. Er zijn
nog enkele plekken vrij dus geef je snel op
voor deze geweldige tennisvakantieweek via
onze site. Vriendjes en vriendinnetje zonder
tenniservaring zijn ook van harte welkom en
de kinderen hoeven geen lid te zijn van de
vereniging.

Maandag 25 juni tot en met zondag 1 juli vindt
het eerste Tennis Op Maat jeugdtennistoernooi
plaats op de banen van TC IJsbaanpad. In de
catogorie t/m 12 jaar en t/m 14 jaar telt het
toernooi mee voor de jeugdranglijst. Het
toernooi t/m 10 en t/m 17 jaar is een open
toernooi. Op woensdag 27 juni is er een
eendaags toernooi voor de allerjongste
kinderen t/m 8 jaar. Voor uitgebreide
informatie en inschrijving kijk op
www.tennisopmaat.nl
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Een gezellig sportief uitje met uw afdeling of
team waarbij plezier centraal staat? Of een
bedrijfstraining met tennis als middel waarin
deelnemers op een sportieve manier inzicht
krijgen in hun mentale instelling en zichzelf
beter leren aansturen? Tennis Op Maat
organiseert op unieke locaties compleet
verzorgde bedrijfsuitjes en -trainingen op maat
met mogelijkheid voor borrel, lunch en/of
diner. Ook geschikt voor mensen die nog nooit
getennist hebben. Voor informatie of een
vrijblijvend persoonlijk gesprek verzoeken wij
u contact met ons op te nemen via
info@tennisopmaat.nl

In de eerste week van april is de competitie
van start gegaan. Diverse teams nemen het
gedurende 7 weken op tegen teams van andere
verenigingen. Lijkt het jou ook leuk om ook
competitie te spelen, informeer dan eens bij
jouw vereniging naar de mogelijkheden.

Tennis Op Maat !
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Trainingsweekenden in
Zutphen

Personeelsuitjes en
bedrijfstrainingen

Competitie
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van 23 juni t/m 1 juli de
clubkampioenschappen
dubbelspel. Voor meer
informatie en inschrijven kunt u
terecht op
www.tvgeuzenveld.nl

van 14 t/m 22 juli het Fysio
Nieuw Sloten Open toernooi.
Voor meer informatie en
inschrijven kunt u terecht op
www.tvosdorp.nl

Tennis- en sportvakantieweken
voor kinderen van 6 t/m 12
jaar in de zomervakantie

Jij komt toch
ook?

TV Geuzenveld organiseert:

TV Osdorp organiseert:

TC Kattenlaan
organiseert:
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Op veler verzoek organiseren wij op 16 en 17
juni en op 24 en 25 november 2012 weer geheel
verzorgde intensieve trainingsweekenden in
het 4 sterren Intell Resort Hotel in Zutphen.
Het weekend in juni is de ideale voorbereiding
op het toernooiseizoen.Voor uitgebreide
informatie en inschrijving kijk op
www.tennisopmaat.nl

Oefenwedstrijden in poultjes
Nu het langer licht blijft en de temperatuur
langzaam oploopt, kunnen we vaker lekker
“vrij spelen”. Nodig een trainingsmaatje eens
uit om buiten de lessen om te gaan tennissen
en een “oefenwedstijd” te gaan spelen. Bij uw
tennisleraar kunt u hiervoor een
“pouleformulier” vragen zodat wij een
geschikte poule op niveau voor u kunnen
samenstellen.
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