Welke tennisactiviteiten zijn er in juli en augustus? Wat organiseert Tennis Op Maat? Ontdek het
snel in onze nieuwsbrief!
juli en augustus 2016

Inschrijven winterseizoen 2016-2017

Tenniskampen in de zomervakantie

Het is al weer mogelijk om in te schrijven voor het
winterseizoen 2016-2017. Wij geven vanaf 1 oktober weer les
op Kattenlaan, Sloterplas, Osdorp, IJsbaanpad, Diemen Zuid,
Kadoelen, Geinburgia en Pim Mulier. Ons team van
tennisleraren geeft u graag weer les om samen met u uw
tennisspel te verbeteren. Klik hier om in te schrijven.

Klik hier en doe mee aan onze tenniskampen in de
zomervakantie en neem ook je vriendjes mee!
• 18 – 22 juli (Kattenlaan en IJsbaanpad)
• 25 – 29 juli (Kattenlaan)
• 15 – 19 augustus (Kattenlaan en Osdorp)
• 22 – 26 augustus (Kattenlaan en De Meer)
Kijk ook eens op www.tenniskampenamsterdam.nl.

Open toernooien

Nieuwe sponsor Dunlop

Evenementen

Wij zijn ontzettend blij om te mogen
mededelen dat sinds 1 april 2016
Dunlop onze nieuwe sponsor is van
kleding en materiaal. Tijdens de lessen
kunt u nu ook onze Dunlop testrackets
uitproberen.

Tijdens het zomerseizoen organiseren
wij weer leerzame en gezellige
evenementen zoals clinics en
jeugdwedstrijdjes. Klik hier om onze
agenda voor juli te bekijken.

De Meer
Osdorp
Sloterplas
Kattenlaan
Geuzenveld
Kadoelen

Catch Legal Junior Toernooi

Tennisweekenden Zutphen 2016

Wimbledon 2016

In de week van 18 t/m 22 juli
organiseren wij weer een Catch Legal
Junior Tour toernooi op IJsbaanpad.
Schrijf snel in en doe mee! De
inschrijving voor het toernooi in Osdorp
22 t/m 26 augustus gaan wij zeer
binnenkort openen.

In het weekend van 9 en 10 juli gaan
onze tennisleraren Coen, Stefan en
Onno weer met een groep van 20
deelnemers naar Zutphen voor een
intensief en gezellig trainingsweekend
Wilt u in november ook mee?
Schrijf hier in want VOL = VOL!

Van 27 juni t/m 10 juli spelen alle
wereldtoppers weer op Wimbledon. Ga
jij de komende dagen ook kijken? De
halve finales en finales voor dames en
heren zijn de komende dagen te
bekijken op BBC1 of BBC2.

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

9 t/m 16 juli
16 t/m 24 juli
25 t/m 31 juli
6 t/m 14 augustus
6 t/m 14 augustus
27 aug t/m 4 sept

