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

Pepernoten Toernooi 2 december

Tenniskamp in de kerstvakantie

Op woensdag 2 december van 13.00-15.00 uur organiseren
wij het Pepernoten Toernooi op tennispark Kattenlaan –
Vondelpark Wintertennis. Deelname is gratis en er is nog een
aantal plekken vrij, dus schrijf snel in. Bij de horeca van
Vondelpark Wintertennis kunt u terecht voor een drankje en/of
broodje. De tennispieten hebben er al veel zin in. Tot
volgende week woensdag.

Ook in de kerstvakantie organiseren wij dit jaar een
tenniskamp van 21 t/m 23 december. We verplaatsen ons in
echte toptennissers en spelen elke dag een nieuw ‘Grand
Slam’ toernooi. Naast veel tennissen doen we natuurlijk ook
leuke andere sportspellen op de tennisbaan of in het park.
Schrijf snel in want er is nog een aantal plekken vrij.

Tennisweekenden Zutphen 2016

Djokovic wint World Tour Finals

In 2016 organiseren wij weer intensieve
tennisweekenden in Zutphen:
- 20/21 februari (dubbelspel)
- 9/10 juli (service en return)
- 19/20 november (baselinespel)
Klik hier om in te schrijven.

Afgelopen weekend werd de finale van
de World Tour Finals gespeeld in
Londen. Ondanks het goede spel van
Federer wist Djokovic opnieuw te
winnen. Hij sluit hiermee het jaar af als
nummer 1 van de wereld.

Selectieweekend in Zutphen

Like onze facebookpagina

Zaterdag 16 en zondag 17 januari gaan
wij met de kinderen vanaf 10 jaar uit
onze Topgroepselectie naar Zutphen
voor een intensief trainings- en
teambuildingsweekend. De trainingen
staan onder leiding van de
selectietrainers. Schrijf snel in.

Klik hier om onze 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.

Blijf fit bij Fitness op Maat!
Fitness op Maat is al 15 jaar een begrip
in Amsterdam. Een kleine en gezellige
sportschool vlakbij het Vondelpark in
Amsterdam Oud-Zuid. Fitness op Maat
staat 7 dagen per week tot uw
beschikking en wat uw doelstelling ook
is, zij kunnen u daarbij helpen.
Persoonlijke begeleiding staat hoog in
het vaandel, maar ook gezelligheid is
belangrijk. Fitness, personal training,
looptrainingen, sportvasten en
voedingsbegeleiding behoren tot de
mogelijkheden. Voor meer informatie
kijk op www.fitnessopmaat.nl. Cursisten
van Tennis Op Maat betalen geen
inschrijfgeld en ook de intake is gratis.

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

