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

Nog lesplekken vrij voor het winterseizoen!

Tenniskamp in de herfst- en kerstvakantie

Ons team is weer druk bezig (geweest) met het maken van
de lesindelingen op Kattenlaan, Pim Mulier, IJsbaanpad,
Sloterplas, Osdorp, Diemen Zuid en Kadoelen. Het is nog
steeds mogelijk om in te schrijven, want er zijn nog een paar
plekken vrij! Wij geven u graag weer les om samen met u uw
tennisspel te verbeteren. Klik hier om in te schrijven.

Klik op één van de onderstaande koppelingen en doe mee
aan onze tenniskampen in de herfst- of kerstvakantie en
neem ook je vriendjes mee!
 17 t/m 19 oktober €249
Klik hier
 17 t/m 21 oktober €349
Klik hier
 28 t/m 30 december €199
Klik hier
Kijk ook eens op www.tenniskampenamsterdam.nl

Tennisweekend Zutphen

Evenementen

Tennis Fit trainingen

De tennisweekenden in Zutphen zijn
ook dit jaar weer een groot succes. In
2017 organiseren wij daarom weer drie
leerzame tennisweekenden. Binnenkort
krijgt u hiervoor een uitnodiging. Wees
er snel bij, want VOL=VOL!

Ook komend winterseizoen organiseren
wij weer leerzame evenementen zoals
clinics en jeugdwedstrijdjes. Hou onze
website www.tennisopmaat.nl in de
gaten om in te schrijven.

Voor alle 45+ spelers organiseren wij
Tennis Fit trainingen op De Meer
Tennis. Tijdens deze lessen van een
uur besteedt de tennisleraar naast
spelverbetering veel aandacht aan
preventie van blessures.

Sociaal project Brazilië

World Tour en najaarscompetitie

Lesdata winterseizoen 2016/2017

In de laatste week van de
zomervakantie hebben wij weer een
sponsortoernooi georganiseerd tijdens
het tenniskamp op Kattenlaan.
Daarmee hebben we €327,55
opgehaald voor de kinderen in Brazilië .
Alle sponsors, bedankt voor jullie inleg!

De najaarscompetitie voor volwassenen
en de World Tour voor kinderen zijn
weer begonnen. Wij wensen al onze
cursisten die meedoen veel succes en
plezier de komende weken. Vraag uw
tennisleraar om wedstrijdtips!

Tijdens de eerste les van het
winterseizoen krijgt u van de
tennisleraar een lesdatalijst waarop
staat wanneer de lessen plaatsvinden.
Uiteraard staan deze ook online.
Klik hier om de lesdatalijsten van het
winterseizoen 2016/2017 te bekijken.

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

