8 juli 2014
Hallo jeugdleden,
Zomervakantie van 14 juli tot en met 24 augustus 2014
De laatste nieuwsbrief voor de zomervakantie die tot 25 augustus zal duren. Dan beginnen we weer
met de eerste training. Dit zijn er afhankelijk van de trainings dag nog 3 of 4. Op de site staat het
rooster.
Trainingen
Na de zomer verandert er meestal veel in de agenda van iedereen. Misschien andere schooltijden,
andere sport- of hobbyverplichtingen. Voor ons een gelegenheid om de groepen beter op elkaar af te
stemmen op basis van groei en ontwikkeling. We kunnen voor deze 3 lessen niet alles opnieuw
opzetten, maar Anouk zal hier de betrokken leden actief in benaderen. Zij is de enige die kan
bekijken of er ook ruimte is. Meld je in ieder geval af, zodra je weet dat je verhinderd bent. Dit
creëert ook ruimte voor improvisatie.

Dit kan via mail: anouknelis@hotmail.com of via telefoon(berichtje) naar 06-15222754
Wintertraining
Met deze accommodatie beschikken we over all weather banen. Hetgeen betekent dat we bijna het
hele jaar door kunnen tennissen. Na de zomervakantie worden er inschrijfmogelijkheden bekend
gemaakt voor het volgen van wintertraining. Deze vallen niet meer onder de contributie en zullen bij
aanmelding apart in rekening gebracht worden. Meer informatie volgt dus eind augustus.
Verslag Jeugdclubkampioenschappen Single TV Napoleon 16-22 juni 2014
Van 16 t/m 22 juni 2014 werd voor de eerste keer de Jeugd clubkampioenschappen Singles gespeeld
van TV Napoleon. Met een sportief deelnemersveld en heerlijk tennisweer was het een prima week.
Naast de geoefende competitiespelers gingen ook andere leden de uitdaging aan. Zij behaalden niet
de hoogste winst, maar boekten veel vooruitgang door het spelen van de wedstrijden. Uiteindelijk
werd de jongensfinale gespeeld door Gijs Grimbergen en Youri van Bladel, waarbij Youri na 3 sets aan
het langste eind trok. Bij de meisjes namen Esmee Nooijen en Jolijn Grimbergen het tegen elkaar op,
waarbij de nr. 1 beker naar Esmee ging.

Voor de eerste keer werd er ook officieel
gespeeld op de kids playground. Zes mini’s
speelden allen tegen elkaar volgens het onlangs
ingevoerde kids World Tour systeem van de
KNLTB. Nieuwe spelregels aangepast op leeftijd
en niveau op onze speciaal daarvoor aangelegde
mini-banen. Spannend voor iedereen, maar het ging
geweldig goed. Op de finaledag wisten de
deelnemers precies hoe het systeem in elkaar
stak, en werkten zich diep in het zweet om punten
te scoren. Voor allen was er een mooie medaille, maar de kampioensbeker ging naar Meije Grimbergen.
Foto’s van deze sportieve week zijn terug te vinden op onze website: www.tvnapoleon.nl
Oproep ondersteuning jeugdcommissie
We hebben veel nieuwe jeugdleden mogen verwelkomen, die we naast de trainingen ook in de praktijk
activiteiten willen aanbieden. De clubkampioenschappen zijn hier een mooi voorbeeld van, met mooie
resultaten en ervaren plezier. Echter de bezettingsdruk op de commissieleden is erg hoog.

Oftewel de commissie zoekt naar nieuwe leden om de jonge jeugd de begeleiding en activiteiten
te bieden die ze verdienen. Dit kunnen ouders zijn, maar ook enthousiaste opa’s of oma’s. Dit zijn geen
bestuurlijke taken (mag wel), maar betrokken, meedenkend en helpend / uitvoerend. Alle kleine
beetjes helpen. Graag horen wij van u.
Agenda najaar (onder voorbehoud)
8 t/m 14 sept Clubkampioensch. Dubbel/mix
13 sept. Beginnerstoernooi 14.00 - 16.00 uur
13 sept. Kienen 19.00 – 21.00 uur
13 sept. Midnight tennis 21.15 - 23.00 uur
21-22 okt Herfstkamp hele dag
31 okt. Halloween 19.00 – 22.30.00 uur

Voor nu een hele fijne vakantie gewenst.
Jeugdcommissie TV Napoleon

