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

Tennisfestival 27 juni en Winner Tennis Brazilië

Tenniskampen in de zomervakantie

Ons 10-jarig jubileum willen wij graag met u vieren tijdens ons
cursistentoernooi op 27 juni van 10.00-18.00 uur op
Tennispark Sloterplas. Het deelnamegeld voor het
Tennisfestival bedraagt € 10,- en komt geheel ten goede aan
Social Project Winner Tennis. Hiermee geven we samen
arme Braziliaanse kinderen weer vertrouwen in een sportieve
toekomst. Schrijf nu in!

Klik hier en doe ook mee aan onze tenniskampen in de
zomervakantie:
• 6 – 10 juli (Kattenlaan en IJsbaanpad)
• 13 – 17 juli (Kattenlaan)
• 3 – 7 augustus (Osdorp)
• 10 – 14 augustus (Kattenlaan en De Meer)
Kijk ook eens op www.tenniskampenamsterdam.nl.

Winterlessen 2015-2016

Junior toernooi IJsbaanpad

KNLTB voorjaarscompetitie

Binnenkort is het mogelijk om u of uw
kind in te schrijven voor tennislessen in
het winterseizoen van 1 oktober t/m
eind maart. Zowel in de hal als lekker
buiten tennissen is mogelijk. Houd onze
website en mailings in de gaten!

Van 4 t/m 12 juli organiseren wij weer
het Catch Legal Junior toernooi op TC
IJsbaanpad. Doe ook mee aan dit leuke
jeugdtoernooi met een sterk
deelnemersveld. Schrijf hier in!

De afgelopen weken hebben veel van
onze cursisten gestreden om het
kampioenschap tijdens de
voorjaarscompetitie. Lijkt het u ook leuk
om competitie te spelen? Informeer dan
eens bij uw vereniging!

Clinics en jeugdwedstrijdjes

Open toernooien zomer 2015

Wawrinka wint Roland Garros

Wij organiseren dit zomerseizoen weer
diverse leerzame en gezellige clinics en
toernooitjes voor jeugd en
volwassenen. U kunt hiervoor
inschrijven via www.tennisopmaat.nl
door te klikken op ‘clinics’ of
‘jeugdwedstrijdjes’.

TC IJsbaanpad
De Meer
TV Osdorp
ATC Sloterplas
TC Kattenlaan
TV Geuzenveld
ATC Kadoelen

13 – 21 juni
4 – 12 juli
11 – 19 juli
18 – 26 juli
1 – 9 augustus
1 – 9 augustus
22 – 30 augustus

Afgelopen weekend werd de Zwitser
Stanislas Wawrinka verrassend winnaar
van Roland Garros door in de finale
Novak Djokovic te verslaan. Vanaf 29
juni kunt u alweer genieten van meer
toptennis, dan staat Wimbledon
namelijk op het programma.

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

