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

Inschrijving winterseizoen geopend

Jeugdweken in de zomervakantie

Schrijf a.u.b. snel in zodat wij tijdig de groepsindeling 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 USC sportcentrum. Klik hier om gelijk in te
schrijven.

Er zijn nog een paar plekken vrij op onze gezellige en
leerzame tennisweken voor de jeugd:
• 7 - 11 juli op TC IJsbaanpad
• 4 - 8 augustus op TV Osdorp
• 11 - 15 augustus op TC Kattenlaan
• 11 - 15 augustus op De Meer
Klik hier voor meer informatie of om in te schrijven.

Van 6 juli t/m 12 juli is het volgende toernooi op IJsbaanpad.
Schrijf nu in!

Catch Legal Junior Tour

Tennisdemo: vrijdag 11 juli

Wimbledon

Wij organiseren deze zomer nog 3
Catch Legal jeugdtoernooien:
• 5 - 13 juli TC IJsbaanpad
• 16 - 24 augustus TV Geuzenveld
• 30 aug - 7 sept TV Osdorp
Schrijf nu in!

Hierbij nodigen wij u uit om volgende
week vrijdag 16.45-17.45 uur te kijken
naar een tennisdemonstratie van 2
toptennissers op TC Kattenlaan. Langs
de baan kunt u genieten van een
drankje/hapje. Komt u ook?

Geniet u ook zo van het prachtige
tennis op Wimbledon? Dagelijks
worden er veel mooie wedstrijden en
fantastische punten gespeeld! Pakt
Roger Federer dit jaar zijn 8e titel?
Bekijk dit weekend de finale op BBC.

Tennisweekenden Zutphen

Toernooien zomer 2014

Fijne zomervakantie

Schrijf hier in voor onze leerzame
tennisweekenden in Zutphen in 2014:
• 13/14 september (enkelspel)
• 22/23 november (netspel)
Ook in 2015 gaan wij weer leuke en
leerzame tennisweekenden aanbieden.

5 - 13 juli
12 - 20 juli
21 - 27 juli
2 - 10 augustus
4 - 10 augustus
25 - 31 augustus

Het team van Tennis Op Maat wenst u
een heel mooie zomer en we zien al
onze zomercursisten graag weer terug
in de week van maandag 18 augustus!

De Meer
TV Osdorp
WOV/Slotervaart
TV Geuzenveld
TC Kattenlaan
ATC Kadoelen

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

