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

Inschrijving zomerseizoen 2014 nu open!

Jeugdweken in de schoolvakanties

Klik hier en schrijf snel in!
 Kattenlaan (Amsterdam-Centrum)
 IJsbaanpad (Amsterdam-Zuid)
 Slotervaart en WOV (Amsterdam-West)
 Osdorp en Geuzenveld (Amsterdam-West)
 De Meer (Amsterdam-Oost)
 Kadoelen (Amsterdam-Noord)

In de voorjaars-, mei- en zomervakantie organiseren wij weer
leerzame en gezellige jeugdweken voor kinderen van 5 t/m 12
jaar op Kattenlaan, IJsbaanpad, Osdorp en De Meer. Van
maandag t/m vrijdag van 9.30 – 16.30 krijgen kinderen
minimaal 3,5 uur tennisles per dag. Lidmaatschap of
tenniservaring is niet verplicht. Klik hier voor meer informatie
en om gelijk in te schrijven.

Tennisweekenden Zutphen 2014

Volwassen cursisten toernooi

Tennistip

Schrijf hier in voor onze leerzame
tennisweekenden in Zutphen in 2014:
 14/15 juni (concentratie)
 13/14 september (enkelspel)
 22/23 november (netspel)

Op 2 maart organiseren wij weer een
toernooi op Kattenlaan. Iedere cursist
van Tennis Op Maat is van harte
welkom! Schrijf hier samen met uw
partner in voor het dubbelspel en/of het
mixdubbelspel!

Om als rechtshandige een slice service
te slaan, moet u de bal iets meer rechts
van u opgooien. Bent u linkshandig,
gooi dan de bal wat meer naar links op.
Succes!

World Tour Jeugd

Open dagen

Australian Open

De World Tour voor de jeugd tot en met
11 jaar gaat vanaf 9 maart weer van
start op onze locaties in Amsterdam! Er
worden gedurende 9 zondagen,
wedstrijden gespeeld door onze rood
en oranje jeugdspelers. Succes
allemaal!

Ook dit jaar zullen wij weer aanwezig
zijn bij de open dagen op onze
verenigingen. Iedereen is welkom, lid of
geen lid. Neem dus uw vrienden en
kennissen mee en kom met ons
tennissen! Kijk voor data en tijden op
de website van uw vereniging.

Heeft u ook zo genoten van de
Australian Open? Er waren weer veel
mooie wedstrijden en fantastische
punten. De 28-jarige Wawrinka
versloeg in de finale in vier sets de
nummer 1 van de wereld Nadal en won
hiermee zijn eerste Grand Slam titel!

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

