Welke tennisactiviteiten zijn er in november en december? Wat organiseert Tennis Op Maat?
Ontdek het snel in onze nieuwsbrief!
november en december 2014

Nog lesplekken vrij voor volwassenen

Pepernoten Toernooi

Het winterseizoen is al enige tijd onderweg, maar er zijn nog
een paar lesplekken vrij op verschillende leslocaties:
•
Sloterplas donderdag 21.00-22.00 uur (West)
•
Kadoelen woensdag 19.00-20.00 uur (Noord)
•
USC dinsdag 21.00-22.00 uur (Oost)
•
Privélessen of groepslessen overdag
Ook voor jeugdmogelijkheden kunt u ons een e-mail sturen.

Op vrijdag 28 november van 16.00-18.00 uur organiseren wij
het Pepernoten Toernooi op Kattenlaan – Vondelpark
Wintertennis. Met 60 deelnemende kinderen zit het toernooi
helemaal vol, maar natuurlijk is iedereen welkom om te
komen kijken. Na afloop van het toernooi zijn er voor €3,pannenkoeken te koop bij de horeca. De tennispieten zijn er
klaar voor. Tot volgende week vrijdag!

Selectieweekend Zutphen

Clinics Sloterplas Wintertennis

Sparringswedstrijden

Zaterdag 10 en zondag 11 januari gaan
wij met de kinderen uit onze intensiefen topgroepselectie vanaf 10 jaar naar
Zutphen voor een intensief
tennisweekend. Schrijf allemaal snel in
want vol = vol!

Dit winterseizoen organiseren wij op
Sloterplas Wintertennis tennisclinics:
• 21 november
• 12 december
• 16 januari
Schrijf nu in voor deze leerzame clinics!

Speciaal voor gevorderde jeugd
organiseren wij oefenwedstrijden in de
tennishal van Sloterplas. De
wedstrijden worden doordeweeks
gespeeld en plezier staat centraal.
Schrijf hier in.

Tennisweekenden Zutphen

Tennisweekenden Amsterdam

Conditietraining voor jong en oud

Ook in 2015 gaan wij weer leerzame en
gezellige tennisweekenden naar
Zutphen organiseren:
•
31 januari / 1 februari (dubbelspel)
•
13/14 juni (enkelspel)
•
14/15 november (netspel)
U gaat toch ook mee? Schrijf hier in.

Zes uur tennisles en een uur lang
tennisspecifieke voetenwerktraining op
tennispark Kattenlaan – Vondelpark
Wintertennis. U kunt nog meedoen:
•
20/21 december (dubbelspel)
•
21/22 februari (netspel)
Schrijf hier in.

Elke maandag van 19.00-20.00 uur
organiseren wij TD fit conditietrainingen
in de tennishal van Sloterplas. Onze
selectietrainer Teun Kuijken leert u
onder andere het belang van goed
voetenwerk en uithoudingsvermogen op
de tennisbaan. Schrijf hier in.

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

