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

Inschrijving zomerseizoen geopend

Tenniskampen in 2015

Uw volleys verbeteren of beter leren dubbelen? Schrijf dan nu
in voor tennislessen in het zomerseizoen van 2015. Wij
verzorgen de tennislessen op 7 unieke locaties in
Amsterdam: Kattenlaan, Sloterplas, Osdorp, Geuzenveld,
Kadoelen, De Meer en IJsbaanpad. Klik hier om gelijk in te
schrijven.

Klik hier en doe ook mee aan onze tenniskampen in 2015:
• 23 – 25 februari (voorjaarsvakantie)
• 4 – 8 mei (meivakantie)
• 6 – 10 juli, 13 – 17 juli, 3 – 7 augustus, 10 – 14
augustus (zomervakantie)
• 19 – 23 oktober (herfstvakantie)
• 21 – 23 december (kerstvakantie)

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

Selectieweekend groot succes

Sparringswedstrijden

Australian Open

10 en 11 januari hebben we met 22
selectiespelers in Zutphen een
weekend lang hard getraind en aan
teambuilding gedaan. De spelers en de
trainers hebben veel geleerd en ook
veel plezier gehad!

Speciaal voor gevorderde jeugd
organiseren wij in de tennishal van
Sloterplas oefenwedstrijden. De
wedstrijden worden doordeweeks
gespeeld en zijn ontzettend leerzaam.
Schrijf hier in.

Van 19 januari tot en met 1 februari
vindt het eerste ‘Grand Slam’ toernooi
van 2015 plaats in Melbourne. Via
Eurosport kunt je dagelijks genieten van
prachtig tennis! Kijk voor meer
informatie op www.ausopen.com

Tennis Op Maat jongeren team

Tennisweekend Amsterdam

10-jarig bestaan

Ben jij tussen de 14 en 21 jaar en vind
je het leuk om met een groepje spelers
tennisactiviteiten te organiseren voor
andere kinderen? Meld je dan hier aan
voor ons jongerenteam en krijg een trui,
startbudget en een gratis workshop
cadeau!

Een tennisweekend speciaal voor onze
volwassen cursisten op 21 en 22
februari. Inclusief 6 uur tennisles en een
uur tennisspecifieke-voetenwerk
training op tennispark Kattenlaan –
Vondelpark Wintertennis. Schrijf hier in.

Op 1 april 2015 bestaat Tennisschool
Tennis Op Maat officieel 10 jaar. Dit
speciale jaar willen wij met leuke
tennisactiviteiten en –evenementen met
jullie vieren. Meer informatie volgt
binnenkort!

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

