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

Inschrijven tennisles winterseizoen 2015-2016

Opbrengst Social Project Winner Tennis Brazilië

Schrijf a.u.b. voor 5 september in voor tennisles in het
winterseizoen zodat wij tijdig de groepindelingen kunnen
maken. Dit winterseizoen verzorgen wij lessen op 6 locaties:
BINNEN in de hal van Sloterplas en Osdorp en BUITEN op
de allweatherbanen van Kattenlaan, Sloterplas, IJsbaanpad,
Kadoelen en Diemen. Klik hier om gelijk in te schrijven!

Dit seizoen zijn wij in het kader van ons 10-jarig bestaan
gestart met het steunen van Social Project Winner Tennis.
Met de opbrengsten van de themaclinics, verkoop van
dempers, een sponsortoernooi, donaties en het tennisfestival
hebben wij €3.268,89 opgehaald. Met dit prachtige bedrag
geven wij 100 arme kinderen weer plezier en vertrouwen in
de toekomst. Hartelijk dank voor uw bedrage!

Tenniskampen in de vakantie

Junior toernooi Geuzenveld

KNLTB najaarscompetitie

Klik hier en doe ook mee aan ons
tenniskamp in de herfstvakantie van 21
t/m 25 oktober en in de kerstvakantie
van 21 t/m 23 december op tennispark
Kattenlaan. Kijk op
www.tenniskampenamsterdam.nl.

Na een succesvol jeugdtoernooi op TV
Osdorp organiseren wij van 31
augustus t/m 6 september het Catch
Legal Junior toernooi op TV
Geuzenveld. Kom ook kijken naar deze
leuke jeugdwedstrijden.

Op 10 september gaat op veel
verengingen de najaarscompetitie weer
van start. Lijkt het u ook leuk om
competitie te spelen? Informeer dan
eens bij uw vereniging!

Tennisweekend in Zutphen

Like onze facebookpagina

US Open van start!

In het weekend van 14 en 15 november
verzorgen wij alweer het laatste
tennisweekend van dit jaar in Zutphen.
Dit keer staat het netspel in het
dubbelspel centraal. Er zijn nog enkele
plekken vrij. Schrijf daarom hier gelijk
in!

Klik hier om onze nieuwe
facebookpagina te liken en te delen en
blijf op de hoogte van aankomende
lessen en evenementen. Onder de
mensen die onze pagina liken en delen
verloten wij een tennisclinic.

Op 31 augustus is het vierde Grand
Slam toernooi van het jaar van start
gegaan, op de hardcourt banen in New
York. De finales worden gespeeld op 12
en 13 september. Zou Federer dit keer
kunnen winnen? U gaat toch ook
kijken?

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

