
 

Nieuwsbrief september 2021:  

Activiteiten en inschrijven winterlessen 

 

Nu de corona-maatregelen voorzichtig af (lijken te) nemen, kan Tennisschool Utrecht weer een hoop leuke 

activiteiten organiseren. Zo was er aan het eind van de vakantie een tennis- en funkamp voor de jeugd en 

kun je je weer inschrijven voor winterlessen. En ook de komende maanden zijn er weer genoeg sportieve 

evenementen om aan deel te nemen. 

 

Tennis- en funkamp 
In de laatste week van de zomervakantie organiseerde Tennisschool Utrecht een Tennis- en Funkamp op 

de banen van T.V. de Blauwe Reiger. Prima weer, fijne tennisbanen, goede organisatie en enthousiaste 

begeleiding en deelnemers zorgden voor veel lachende gezichten deze dagen. Marloes en Cindy van Baan 

11 stonden elke dag klaar met lekker (en gezond) eten en drinken. Kortom: topdagen die zeker een 

vervolg gaan krijgen. 

 

 

 

Inschrijven winterlessen 2021-2022 
De inschrijving voor de tennislessen voor komende winterseizoen 2021 – 2022 bij Tennisschool Utrecht is 

geopend. Inschrijven kan tot 1 oktober: https://tennisschoolutrecht.nl/inschrijven-tennisles. 

 

De tennislessen starten in de week van 25 oktober. De lessen worden wederom worden verzorgd door 

trainers Mischa, Lorena, Thomas, Tim en Wouter. Mocht je hier vragen over hebben, mail dan naar 

info@tennisschoolutrecht.nl. 

 

 

Clubkampioenschappen jeugd (rood en oranje): 11 september 
We nodigen alle jeugdleden (rood en oranje) van harte uit om op zaterdag 11 september onderling wat 

wedstrijdjes te komen spelen. Je speelt verschillende wedstrijdjes tegen kinderen van gelijk niveau.  

 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftennisschoolutrecht.nl%2Finschrijven-tennisles&data=04%7C01%7C%7C0a07e4a68d91493c38cb08d972b7b0d1%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637666955536358287%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=j7LPAfba6e8DDsQ1Ho8IKbo5iGhwGCzH5Q6Wlw77McE%3D&reserved=0
mailto:info@tennisschoolutrecht.nl


Na het sporten sluiten we de dag af met een lekkere pannenkoek voor alle deelnemers. Tevens spelen op 

dat moment trainers Tim en Joris een demonstratiewedstrijd op tennisbaan 1. Daar wil je toch bij zijn! 

 

Let op: We willen graag vooraf weten hoeveel kids er komen. Dus... Geef je snel op 

via: jeugd@blauwereiger.nl 

 

 

Activiteitenkalender 
• 11 september Clubkampioenschappen jeugd (rood en oranje) 

• 12 september Start KNLTB Najaarscompetitie 

• 14 oktober  Retrotoernooi (50+) 

• 25 oktober  Start wintertennislessen 

• 30 oktober  Lesserstoernooi  

• 20 november Thema-avond 'dubbelspel'  

• 4 december Pietentennis 

 

Zet de data vast in je agenda! Meer informatie over de verschillende activiteiten komt op onze website, 

social media en via aparte mailingen. 

mailto:jeugd@blauwereiger.nl

