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TENNISLES JUNIOREN WINTER 2016
TV Napoleon vindt het belangrijk dat de jeugd ook in de winter traint en
geeft daarom alle jeugdleden 20 euro korting op de wintertrainingen
(reeds doorberekend in de prijzen). Er kan dit najaar worden gekozen voor
trainingen van 1 of 1,5 uur. In een groep van 4 of 8 personen.
Inschrijven kan t/m 10 september 2016 via deze link.
MEER INFO

OUDER KIND TOERNOOI
Op zaterdag 17 september is er een ouder/kind toernooi voor alle
jeugdleden. Dus trommel je beste familieleden op en schrijf je in! Een
mooie kans om eens samen met je vader, moeder, oom, tante, neef, nicht,
oma, opa te tennissen. Ook voor de oudere jeugdleden!
Inschrijven kan t/m 10 september.
MEER INFO

NIEUW
JEUGD PLAY-IN OP WOENSDAG
Voor de jeugdleden gaan we iedere tweede woensdag van de maand van
start met een play-in. Van 14.00 tot 15.30 uur kan er flink geoefend
worden. We trekken ieder kwartier opnieuw rackets zodat er leuke
partijtjes tegen leeftijdsgenoten kunnen worden gespeeld. Vooraf
aanmelden is niet nodig dus kom gewoon en neem je tennisspullen mee!
MEER INFO

HERFSTKAMP
In de herfstvakantie is er op 26 en 27 oktober weer een tenniskamp voor de
jeugdleden van de basisschool. Met een overnachting (niet verplicht) en
volop (tennis)activiteiten wordt het ongetwijfeld weer een gezellige en
sportieve boel. Zet deze data dus maar alvast in jullie agenda!
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SPEELSCHEMA WORLDTOUR NAJAAR 2016
Nog even en de Worldtour gaat weer van start. Voor de oranjespelers is er
een nieuwe teamindeling. Ook spelen ze dit najaar op een hoger niveau
(oranje 1). Voor het rode team zijn er nagenoeg geen wijzigingen.
Speelschema, (nieuwe) teamindeling en spelregels staan online.
MEER INFO

SPEELSCHEMA NAJAARSCOMPETITIE JEUGD 2016
Dit najaar gaat alleen het jongensteam op zondag competitie spelen. Ook
dit speelschema is inmiddels op de website te vinden. We wensen alle
spelers een fijne en sportieve competitie toe. Veel succes!

MEER INFO
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