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September/Oktober
Welke tennisactiviteiten zijn er in september en oktober? Wat organiseert Tennis Op Maat? Ontdek het
snel in onze nieuwsbrief.

Kattenlaan

IJsbaanpad

Osdorp

In oktober organiseert TC Kattenlaan 3 weken
lang het ‘Vondelpark Rocktober Open’ iedere
donderdag, zaterdag en zondag. Kom langs
en moedig de deelnemers aan!

Voor IJsbaanpadcursisten van zowel
de zomer- als winterlessen heeft
zondag 30 september het
leerlingentoernooi plaats gevonden op
Tennispark IJsbaanpad. Met veel
deelnemers, mooi weer en leuke
wedstrijden was het een groot succes. 	
  

Tennispark Osdorp is druk bezig met het
realiseren van nieuwe tennisbanen. Vier van de
tien gravelbanen worden vervangen door
SmashCourt banen. Vanaf oktober kunt u in de
luchthal van deze nieuwe banen gebruik maken.	
  

Start Winterseizoen

Roger Federer en zijn team maatje te
groot voor Nederlands Davis Cup-team

Nieuwe website

Er is nog een aantal plekken vrij voor de
winterlessen die zijn gestart op maandag 1
oktober. Voor uitgebreide informatie en
inschrijving kunt u terecht op
www.tennisopmaat.nl

Jeugdselectie en jeugdtoernooien
Onze jeugdselectie traint deze winter op
Kattenlaan en IJsbaanpad en bij TCA in
noord. Tennis Op Maat gaat de komende
tijd verschillende toernooitjes organiseren
voor kinderen die met rode, oranje of
groene ballen spelen. Zin om mee te doen?
Houd dan onze website en mailings in de
gaten.

Tennisweekend Zutphen
24 en 25 november vindt er weer een geheel
verzorgd tennisweekend plaats. Ook dit keer
brengen wij met een enthousiaste groep
tennisliefhebbers een bezoek aan het
aangename 4-sterren sporthotel in Zutphen.
Wegens groot succes zullen er in 2013
meerdere tennisweekenden worden
aangeboden. Via www.tennisopmaat.nl
houden wij u hiervan op de hoogte.
Clinics/Thematrainingen
In de winter worden er door de
tennisschool diverse Clinics en
Thematraingen georganiseerd bij de
verschillende verenigingen. Zin om
ook eens mee te doen? Houd dan
goed onze site in de gaten.

In het weekend van 14, 15 en 16 september
heeft het Zwitserse Davis Cup-team onder
leiding van Roger Federer het Nederlandse
team verslagen. Op de eerste dag waren veel
trainers van Tennis Op Maat te vinden op het
terrein van de Westergasfabriek om daar de
nummer 1 aan het werk te zien die op de
spandoeken van de vele studenten ‘The Living
Legend’ werd genoemd. Hij opende het bal
tegen Thiemo de Bakker die de niet fitte Igor
Sijsling verving. Door de regendruppels heen
sloeg Federer zich eenvoudig naar de
overwinning. De tweede wedstrijd ging tussen
de nummer 21 van de wereld Stanislas
Wawrinka en onze landgenoot Robin Haase.
Ook in deze wedstrijd trokken de Zwitsers vrij
eenvoudig aan het langste eind.
Op zaterdag moest het Nederlandse team de
dubbel winnen om op z’n minst kans te hebben
op zondag. Zowaar werd het dubbelspel
gewonnen in 4 sets en was het de dag erna dus
hopen op een wonder: hiervoor moest Haase
de koning van het tennis Roger Federer
verslaan. Onze landgenoot verloor echter
kansloos waardoor degradatie uit de
Wereldgroep helaas een feit is. Thiemo de
Bakker mocht de schade beperken en redde de
eer door de laatste wedstrijd naar zijn hand te
zetten.

Tennis Op Maat is druk bezig met het opzetten en
ontwikkelen van onze nieuwe website. Hierdoor
kunnen wij u in de toekomst nog beter en
makkelijker voorzien van de laatste informatie.
Binnenkort komt de website online.

Jeugdtennisdagen in de herfstvakantie
In de herfstvakantie organiseert Tennis Op Maat
samen met Vondelpark Wintertennis leerzame
en gezellige jeugdtennisdagen. Zin om hier ook
aan mee te doen? Schrijf je dan snel in via
www.tennisopmaat.nl

‘Stay in the Present’
When you are playing tennis, avoid thinking.
Just look.
Tennis has its own modus operandi, its own Zone.
Once the ball is in play, you can’t really plan for the
future.
You have to adjust, to be capable of adjusting, minute to
minute, second to second, to the path and changing
velocity of the ball.
If you go into the future, you rush.
If you go to the past, you get distracted.
Watch the ball and stay in present time.
Oscar Wegner
Voormalig coach van G. Kuerten en B. Borg.

