Beste jeugdleden,

Graag nodigen wij jullie uit voor de

1e Single Clubkampioenschappen Jeugd TV Napoleon!
Wanneer: Van maandag 16 juni t/m zondag 22 juni.
Dit is dezelfde week als die van de senioren, dus het belooft een gezellige drukte te worden.
Op de finaledag sluiten we af met een BBQ , waarbij iedereen welkom is. Dus ook ouders, broertjes of zusjes.
Hiervoor kan ingeschreven worden aan het begin van de week.
Aan de hand van de inschrijvingen zullen wij zoveel mogelijk poules maken, zodat iedereen minstens 3 wedstrijden
kan spelen. Trainster Anouk zal ons hierbij helpen, zodat er een optimale indeling in speelsterkte gemaakt kan
worden. Hierbij proberen we wel vanaf 12 jaar een onderscheid te maken tussen jongens en meisjes. Mochten deze
organisatorisch gezien samengevoegd moeten worden, wordt er eerst contact gelegd.
Dit betekent dat alle jeugdleden zich kunnen aanmelden. Beginner of talent, jong of al wat ouder, we gaan er een
leuke week van maken met veel tennis.
Meld je zo snel mogelijk aan, maar in ieder geval vóór woensdag 11 juni via mail naar
jeugdcommissie@tvnapoleon.nl Je mag 1 verhindering opgeven, met uitzondering van de zondag!
De junioren vanaf 15 jaar kunnen zich ook aanmelden via de Technische Commissie – Senioren
Clubkampioenschappen. De uitnodiging hiervoor hebben jullie inmiddels ontvangen.

Afsluiting voorjaarscompetitie 2014
Zondag 1 juni was de laatste dag van de voorjaarscompetitie 2014. Helaas geen kampioenen bij de jeugd, maar zeker
is dat we het de tegenstanders wel moeilijk hebben kunnen maken. De tegenstandsters van de meisjes (TV Echt),
haalden op ons park wel het kampioenschap binnen. Zij ontvingen naast de felicitaties een kleine attentie van TV
Napoleon: een hersteldrankje met een super trendy “loom- armbandje ter plekke gemaakt door Meije, Terra en Liz!

Jongensteam t/m 14
Noah Bruggink, Gijs van Grimbergen,
Alec Heuijerjans, Youri van Bladel
Niet op foto: Thierry Vermeulen, Liang
Vries, Jasper Wismans

Meisjesteam t/m 14
Esmee Nooijen, Cheyenne Houkes,
Lonneke Thomas, Ellis Verhoeckx

Terra, Liv en Meije

Heer gezocht voor najaarscompetitie tot en met 14 jaar.
Liang, Jasper, Noah en Jean-Pierre willen heel graag najaarscompetitie spelen. Hiervoor hebben we nog
minimaal 1 heer nodig. Wie????? (aanmelden kan nog tot 14 juni)

