Welke tennisactiviteiten zijn er in januari en februari? Wat organiseert Tennis Op Maat? Ontdek
het snel in onze nieuwsbrief!
januari en februari 2016

Inschrijving zomerseizoen 2016 open

Tenniskampen in 2016

Ook zo’n zin om komend zomerseizoen weer uw spelniveau
te verbeteren en heerlijk te tennissen in de zon? Wij
verzorgen de tennislessen voor 8 tennisclubs in Amsterdam:
Kattenlaan, Sloterplas, Osdorp, Geuzenveld, Kadoelen, De
Meer, IJsbaanpad en Geinburgia. Klik hier om gelijk in te
schrijven.

In 2016 organiseren wij weer tenniskampen in alle
basisschoolvakanties voor kinderen van 5 t/m 17 jaar op
Kattenlaan, Sloterplas, IJsbaanpad, Osdorp en De Meer.
Naast 3,5 uur tennisles per dag, doen wij leuke sportspellen
en gaan we koken en knutselen met de kinderen. Het
kampthema is dit jaar ‘Grand Slam’. Schrijf uw kind zo snel
mogelijk in door hier te klikken.

Succesvol Selectieweekend

Schooltennisproject

Tennistip

16 en 17 januari zijn wij met 16
topselectiespelers naar Zutphen gereisd
voor een teambuildingsweekend. Naast
hard trainen was er ook tijd voor
ontspanning en plezier. Volgend jaar
gaan we weer!

In februari en maart bieden wij
basisscholen in Amsterdam tennis op
school aan met als doel zoveel mogelijk
kinderen enthousiast te maken voor
tennis. Wil jouw school ook meedoen,
stuur ons dan een e-mail.

Tijdens onze tennislessen gebruiken wij
regelmatig een tablet om leuke en
leerzame filmpjes van toptennissers te
laten zien. Ook gebruiken we de tablet
om de slagen van onze cursisten te
bekijken. Vraag er naar bij onze leraren.

Leuke tennisevenementen!

Tennisweekenden Zutphen 2016

Australian Open 2016

De komende maanden organiseren wij
weer leuke evenementjes voor jeugd en
volwassenen. Wil jij ook meedoen aan
clinics, jeugdwedstrijdjes, jongeren
battles of bijvoorbeeld het ouder/kind
toernooi? Kijk dan op onze website en
houd onze mailings in de gaten.

Er zijn nog enkele vrije plekken voor
onze intensieve tennisweekenden in
Zutphen dit jaar:
- 20/21 februari (dubbelspel)
- 9/10 juli (service/return)
- 19/20 november (baselinespel).
Schrijf hier in want VOL = VOL!

Van 18 t/m 31 januari wordt in
Melbourne het eerste Grand Slam
toernooi van het jaar gespeeld. Vorig
jaar was Djokovic de sterkste en ook nu
staat hij alweer in de kwartfinale. Kijk en
geniet elke dag van mooi tennis via
Eurosport.

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

