
 

 
  



 

Betreft:  
Uitnodiging afsluitende les Schooltennis bij Tennisvereniging De Vliegende Hollander  

 
Beste ouder/verzorger,  
 
Uitnodiging tennisfeestje 
Afgelopen week heeft uw kind meegedaan aan een schooltennisles tijdens de gymles op 
school. Deze tennislessen zijn gegeven door de tennistrainer van De Vliegende Hollander 
(DVH) samen met de (gym)docent. Het feestelijke vervolg op deze schooltennisles 
(gratis!) vindt plaats op het tennispark van DVH op zondag 17 maart om 09.30 uur en dit 
wordt inderdaad een echt tennisfeestje! De kinderen gaan spelen op een echte tennisbaan en 
krijgen hun schooltennisdiploma uitgereikt. Wij nodigen u van harte uit om bij deze afsluiting 
aanwezig te zijn en uw kind te zien spelen. Meld uw kind snel aan (maar in ieder geval 
vóór vrijdag 15 maart 20.00 uur!) op jeugdcommissie.dvh@gmail.com. 
Onder vermelding van “Schooltennis” + de naam van uw kind + groep + naam school. 

 
 
Deze afsluitende schooltennisles is een onderdeel van een bruisende DVH Open dag, 
waarop u en uw kind kunnen ervaren dat DVH interessant is voor elke leeftijd en elk 
tennisniveau!  
 
Wanneer uw kind verder wil tennissen bij DVH is er nu een zeer aantrekkelijk en uniek 
aanbod. DVH als enige in de regio het aanbod dat alle jeugdleden tegen een geringe 
bijbetaling kunnen meedoen aan een extra trainings-/speelmoment op de zondagochtend. 
(Deze zondagtrainingen worden buiten de competitie ingedeeld, data volgt nog.) Door een combinatie 
van doordeweekse tennistraining, de extra trainingen/wedstrijden en de gezellige activiteiten 
is er sprake van een unieke opzet, waarbij de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen en 
met veel plezier naar de tennisbaan zullen komen. De kosten voor deze trainingen bedragen 
slechts € 5,- per training.  
Ga voor meer informatie en inschrijving naar http://www.andyvanrijn.nl/trainingen/dvh  
  
 

Tennis ook iets voor u? 
17 maart is bij DVH de middag gereserveerd voor de senioren. Vanaf 14.00 uur starten er 

diverse tennisactiviteiten zowel voor de absolute beginner als voor de vergevorderde 

tennisser.  

Ga voor meer info en gratis inschrijving voor deze DVH Open dag naar www.dvh-tennis.nl.  

Op 17 maart geldt er een aantrekkelijk kortingstarief van 25 euro op het lidmaatschap! 

 
 
Tennisvereniging De Vliegende Hollander 

Adres : 

Wimbledonpark 161 

1185 XM Amstelveen 

telefoon park: 020-6417252 
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