Welke tennisactiviteiten zijn er dit winterseizoen? Wat organiseert Tennis Op Maat? Ontdek het
snel in onze nieuwsbrief!
september en oktober 2014

Nog een aantal lesplekken vrij!

Tenniskampen in het winterseizoen

De lessen van het winterseizoen zijn begonnen op onze
locaties:
• Sloterplas en Osdorp (West)
• Vondelpark Wintertennis en IJsbaanpad (Centrum/Zuid)
• Kadoelen (Noord)
• USC (Oost)
Er zijn nog lesplekken vrij, klik hier voor meer informatie.

Er zijn nog een paar plekken vrij voor deze gezellige en
leerzame tenniskampen voor de jeugd bij tennispark
Kattenlaan - Vondelpark Wintertennis:
• 13 - 17 oktober (herfstvakantie)
• 23 - 27 februari (voorjaarsvakantie)
Tijdens beide kampen is het mogelijk om 3 of 5 dagen mee te
doen. Klik hier voor meer informatie of om in te schrijven.

Van 6 juli t/m 12 juli is het volgende toernooi op IJsbaanpad.
Schrijf nu in!

Selectieweekend Zutphen

1e Sloterplas herfsttoernooi

Nieuwe hal Sloterplas

Zaterdag 10 en zondag 11 januari gaan
wij met onze selectiekinderen vanaf 10
jaar naar Zutphen voor een intensief
tennisweekend. Noteer dit weekend
alvast in je agenda!

Van 13 t/m 19 oktober organiseert
Sloterplas Wintertennis een recreatief
herfst-dubbel-toernooi. Op vrijdag 17
oktober vanaf 19.00 uur is er een
demonstratiewedstrijd. Inschrijven kan
via ttsloterplas@gmail.com.

De tennislessen op Sloterplas zijn
vorige week van start gegaan. Het dak
is compleet vernieuwd, er zijn LEDlampen en prachtige nieuwe banen.
Komt u binnenkort ook eens tennissen
op dit tennispark?

Tennisweekenden Zutphen

Jeugdwedstrijdjes

Conditietraining

Ook in 2015 gaan wij weer leerzame en
gezellige tennisweekenden naar
Zutphen organiseren:
• 7/8 februari (dubbelspel)
• 13/14 juni (enkelspel)
• 14/15 november (netspel)
U gaat toch ook mee? Schrijf hier in.

Ook dit seizoen organiseren wij
leerzame tenniswedstrijdjes voor
kinderen van 5 t/m 17 jaar. Plezier staat
centraal. U ontvangt per e-mail een
uitnodiging voor de jeugdwedstrijdjes
die op onze verschillende locaties
plaatsvinden.

Elke zaterdag van 17.30 – 18.30 uur
organiseren wij TD fit conditietrainingen
op Sloterplas. Onze selectietrainer
Teun Kuijken leert u onder andere het
belang van goed voetenwerk en
uithoudingsvermogen op de
tennisbaan. Schrijf hier in.

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

