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

Unieke tennisschoenenactie bij Rojo Racketsports

Tenniskamp in de kerstvakantie, doe je ook mee?

Wanneer u vanaf vandaag de winkel van Rojo Racketsports
binnenloopt kunt u alle soorten tennisschoenen tegen een
speciale korting van 30% kopen. Merken zoals Asics, KSwiss, Adidas, Wilson zijn bij RoJo allemaal verkrijgbaar. De
actie loopt tot en met het einde van het kalenderjaar.
Rojo Racketsports, Burgemeester Röellstraat 8, Amsterdam.

Nog geen plannen tussen Kerst en Oud & Nieuw, maar wel
zin om lekker te sporten en nieuwe vriendjes te maken? Klik
op de onderstaande koppeling en doe mee aan ons sportieve,
leerzame en gezellige tenniskamp in de kerstvakantie en
neem ook je vriendjes mee!
Klik hier om in te schrijven voor het tenniskamp 28 t/m 30
december €199 of kijk op www.tenniskampenamsterdam.nl!

Pepernotentoernooi

Evenementen

TennisTip: voetenwerk

Aanstaande woensdag 30 november
organiseren wij een gezellig en sportief
pepernotentoernooi op tennispark
Kattenlaan voor alle jeugd die les krijgt
bij Tennis Op Maat in rood en oranje.

Dit winterseizoen organiseren wij weer
verschillende evenementen zoals
clinics, jeugdwedstrijdjes en
cursistentoernooien. Klik hier om onze
evenementen te bekijken.

Wanneer u de bal slaat is een brede
voetenstand het beste. Zo heeft u meer
balans, waardoor u de bal beter kunt
plaatsen.

Zomerseizoen 2017

Sociaal project Brazilië

Argentinië wint Davis Cup 2016

Binnenkort openen we de inschrijvingen
voor het zomerseizoen 2017. Wij raden
u aan om onze website
www.tennisopmaat.nl goed in de gaten
te houden. Alle huidige cursisten krijgen
per e-mail een uitnodiging om in te
schrijven.

Het gaat goed met de tenniskids in
Brazilië. Dankzij alle hulp kunnen wij het
project nu vier seizoenen lang
sponsoren. Winner Tennis kan hiermee
o.a. zorgen voor gezonde maaltijden en
schoolbegeleiding. Uiteraard blijven we
hier de komende tijd mee door gaan!

Afgelopen weekend won Argentinië na
93 jaar de Davis Cup. Het team moest
op zondag 2 enkelpartijen winnen voor
de winst. Juan Martin del Potro won in
een legendarische wedstrijd van bijna
vijf uur van de Kroaat Cilic en ook zijn
teamgenoot Federico Delbonis won!

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

