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WELKOM AAN ALLE NIEUWE JEUGDLEDEN
Wat leuk dat we dit voorjaar 14 nieuwe jeugdleden mogen verwelkomen!
Bedankt dat jullie lid zijn geworden van TV Napoleon. Hopelijk het begin
van een mooie tenniscarrière. Via deze nieuwsbrief informeren we jullie
graag over de ins en outs van het jeugdtennis. Volg ons ook op facebook
of kijk geregeld op de website voor het laatste jeugdnieuws!

WE GAAN ZWEMMEN!
Gratis voor alle jeugdleden met een zwemdiploma! Op vrijdag 26 mei ligt
er in Heythuysen een waterspeeltoestel in het zwembad. Een mooi
moment om met z’n allen te gaan zwemmen. Eerst eten we om 17 uur
frietjes in de kantine en daarna vertrekken we om 18 uur richting
Heythuysen. We verwachten rond 21.30 uur weer terug op de club te zijn.
Schrijf je dus snel in!
MEER INFO

WIE WORDEN DE NIEUWE CLUBKAMPIOENEN?
Van 12 tot en met 18 juni zijn de jeugd clubkampioenschappen enkelspel.
Er wordt gespeeld in alle spelsoorten (rood, oranje, groen en grootveld).
Laat ook je tenniskwaliteiten zien en wie weet ga JIJ er dit jaar wel vandoor
met de titel clubkampioen, een mooie beker en een heel jaar roem.
Wacht niet langer en geef je vandaag nog op!
MEER INFO

NAJAARSCOMPETITIE JEUGD 2017
De voorjaarscompetitie is nog in volle gang en toch moeten we nu alweer
vooruit kijken naar de najaarscompetitie voor de jeugd van 11 t/m 17 jaar.
Wil je in de herfst sportieve wedstrijden spelen, schrijf je dan nu in!
We ontvangen de inschrijvingen graag uiterlijk 23 mei via
jeugdcommissie@tvnapoleon.nl! De speeldata en inschrijfmogelijkheden
zijn te vinden op de website.
MEER INFO
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POFFERTJESTOERNOOI
Op 8 en 9 juli organiseert TV Napoleon samen met TV Wimbledonck
(Roggel) en LTV Neer het poffertjestoernooi. De rood-, oranje-, groen en
geelspelers van deze drie clubs spelen bij ons op het park meerdere
wedstrijden tegen elkaar. Deelnemers betalen 2 euro en zijn beide
speeldagen beschikbaar. Inschrijven kan tot zondag 25 juni via
toernooi.nl of jeugdcommissie@tvnapoleon.nl.
MEER INFO

SPEEL DEZE ZOMER EENS WAT TOERNOOITJES
Lijkt het je leuk om deze zomer wat extra te oefenen tegen
leeftijdsgenoten? Keuze genoeg in de regio!
Alle rood-, oranje-, groen- en grootveldtoernooien hebben we voor
jullie op een rijtje gezet zodat je je direct via de linken kunt inschrijven.
MEER INFO

TTA ZOMERKAMP
Ook deze zomer organiseert TTA een zomerkamp voor de jeugd van
10 tot en met 17 jaar. Van 17 tot en met 21 juli worden de tenten
opgeslagen naast de gloednieuwe tennisbanen van Marina Oolderhuuske.
Hou je van tennis en heb je zin in een onvergetelijke, gezellige en
sportieve kampeerervaring onder begeleiding van TTA trainers,
geef je dan voor 1 juni op!
MEER INFO
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