Welke tennisactiviteiten zijn er in april en mei? Wat organiseert Tennis Op Maat? Ontdek het snel
in onze nieuwsbrief!
april en mei 2015

Tennis Op Maat bestaat 10 jaar!

Tenniskampen Amsterdam in 2015

Tijdens de vergadering ter voorbereiding van het
zomerseizoen lieten de tennisleraren van Tennis Op Maat
zich deze feesttaart goed smaken. Ons 10-jarig bestaan zien
wij als startsein van een feestelijk jaar vol leuke
tennisactiviteiten en voor het steunen van het Social Project
van Winner Tennis in Salvador, Brazilië. Binnenkort ontvangt
u meer informatie over deze leuke activiteiten.

Onze nieuwe website www.tenniskampenamsterdam.nl is
officieel in de lucht. Via deze weg kunt u uw kind nu
inschrijven voor de tenniskampen van 2015. Ter gelegenheid
van ons 10-jarig bestaan en de lancering van deze website,
krijgen alle kinderen die dit zomerseizoen tennisles bij ons
volgen, deze maand een speciaal ontworpen tennis-shirt
cadeau. We hopen dat de kinderen deze veel zullen dragen!

Social Project Brazilië

Tennislessen zomerseizoen

Junior Tour 2015

Met het bieden van tennisles, gezond
eten en schoolbegeleiding wil dit goede
doel bereiken dat in de komende jaren
100 arme Braziliaanse kinderen weer
plezier en vertrouwen in de toekomst
krijgen. Helpt u mee?

Op 30 maart zijn de tennislessen in het
zomerseizoen 2015 gestart. De
tennisleraren en de cursisten genieten
volop van de lessen en het mooie weer.
Er zijn nog plekken vrij. Stuur ons voor
meer informatie een e-mail.

Van 2 t/m 8 mei organiseren wij het
eerste toernooi van onze Junior Tour op
tennispark Sloterplas. Het toernooi
wordt gesponsord door Catch Legal,
het juristenkantoor van Amsterdam. Klik
hier om in te schrijven.

Tennis Op Maat jongeren team

Leerzame tennisactiviteiten

KNLTB voorjaarscompetitie

Op 15 maart is ons jongeren team
officieel van start gegaan met een
leerzame workshop onder leiding van
de KNLTB. Het team is vastberaden om
vele activiteiten te gaan organiseren.
Klik hier als je het ook leuk vindt om ons
team te komen versterken?

In het kader van ons 10-jarig bestaan
organiseren wij dit zomerseizoen weer
veel leerzame en gezellige clinics,
toernooitjes en andere activiteiten voor
jeugd en volwassenen. Kijk voor meer
informatie op www.tennisopmaat.nl of
op www.tenniskampenamsterdam.nl.

Afgelopen weekend is de
voorjaarscompetitie weer van start
gegaan. Veel van onze cursisten
streden in het prachtige weer om de
dagwinst. Lijkt het u ook leuk om
competitie te spelen? Informeer dan
eens bij uw vereniging.

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

