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

Nog enkele lesplekken vrij in zomerseizoen 2016

Tenniskampen in de mei- en zomervakantie

Op 1 april zijn de tennislessen van zomerseizoen 2016
begonnen. Wij geven dit seizoen les op Kattenlaan,
Sloterplas, Osdorp, IJsbaanpad, De Meer, Kadoelen,
Geinburgia en Geuzenveld. In onze nieuwe Dunlop kleding
geven wij u graag weer tennisles en verbeteren zo samen uw
spelniveau. Klik hier en schrijf nog snel in voor één van de
laatste vrije lesplekken.

In 2016 organiseren wij weer tenniskampen in alle
basisschoolvakanties voor kinderen van 5 t/m 17 jaar op
Kattenlaan, Sloterplas, IJsbaanpad, Osdorp en De Meer. In
de meivakantie organiseren wij een 5-daags tenniskamp op
Kattenlaan en een 3-daags tenniskamp op Sloterplas. Het
thema tijdens deze week is ‘Grand Slam Heroes’. Klik hier en
schrijf gelijk in!

Open Dagen een groot succes!

Jeugddiploma’s

Tennisevenementen in de zomer

Tijdens de Open Dagen in het weekend
van 2 en 3 april verzorgden wij weer
gratis proeflessen. Het prachtige weer
zorgde voor een grote opkomst en
kinderen die gelijk inschreven voor
tennisles kregen een gratis jeugdracket!

Dit zomerseizoen krijgen alle kinderen
tijdens de laatste tennisles een uniek
door ons ontworpen tennisdiploma. Op
de achterkant staan de belangrijkste
vaardigheden waar het hele seizoen
aan gewerkt is. Spaar ze allemaal!

Ook dit zomerseizoen organiseren wij,
naast de wekelijkse tennislessen, weer
clinics, jeugdwedstrijdjes, jongeren
battles en ledentoernooien. Kijk voor
informatie op www.tennisopmaat.nl en
houd onze e-mails in de gaten.

Catch Legal Junior Toernooi

Tennisweekenden Zutphen 2016

Monte Carlo 2016

Van 30 april t/m 6 mei, in de
meivakantie, is het eerste jeugdtoernooi
van onze Junior Tour op tennispark
Sloterplas. Ook in de zomervakantie
organiseren wij toernooien. Schrijf snel
in en doe mee!

Er zijn nog enkele vrije plekken voor
onze intensieve tennisweekenden in
Zutphen dit jaar:
- 9/10 juli (service/return)
- 19/20 november (baselinespel).
Schrijf hier in want VOL = VOL!

Van 10 t/m 17 april wordt het ATP
masters toernooi van Monaco
gespeeld. Gaat Djokovic ook dit jaar
weer winnen op het prachtige center
court met uitzicht op zee? Bekijk
dagelijks alle wedstrijden via Fox
Sports.

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

