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VOORLOPIGE INDELING WINTERTRAININGEN 2016
Naar aanleiding van ieders voorkeuren en mogelijkheden is er een
voorlopige indeling voor de wintertraining gemaakt. Er zijn nog enkele vrije
plekken. Via deze link kun je je hiervoor inschrijven. Op basis van eventuele
extra aanmeldingen en/of opmerkingen maken we de indeling vervolgens
definitief. Houd daarom de website goed in de gaten!
MEER INFO

HERFSTKAMP
Jongens en meisjes, zijn jullie er klaar voor?
Het super gezellige, actieve en spannende herfstkamp komt er weer aan.
Dit jaar is het herfstkamp van woensdag 26 oktober tot en met donderdag
27 oktober. Samen gaan we lekker tennissen, eten en spannende spellen
spelen. Heb je zin om hier aan mee te doen, geef je dan snel op!
MEER INFO

JEUGD PLAY-IN OP WOENSDAG
De thermometer gaf 32 graden aan tijdens de allereerste jeugd play-in.
Toch trotseerden Noah, Rick, Oliver, Raf en Liv de hitte en speelden leuke
wedstrijden. Echte toppers! Volgende keer ook meedoen?
Op 12 oktober kan er van 14.00 tot 15.30 uur opnieuw flink geoefend
worden. We trekken ieder kwartier opnieuw rackets zodat er leuke
partijtjes tegen leeftijdsgenoten kunnen worden gespeeld.
MEER INFO

OUDER KIND TOERNOOI
Voor de 2e keer organiseerden we het ouder-kind toernooi. Ook dit jaar
was het weer een groot succes. Er waren maar liefst 40 aanmeldingen!
De papa’s, mama’s en 1 oma hebben hun best gedaan, maar het waren
toch wel de kinderen die het toernooi tot ongekende hoogte brachten.
Alle spelers super bedankt voor het meedoen en graag tot de volgende
keer. En uiteraard alle winnaars van harte gefeliciteerd!
MEER INFO
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GLOW IN THE DARK TENNIS
Tennissen in het donker met lichtgevende ballen en lijnen?
Dat lijkt ons nog eens een unieke tenniservaring! Het is nog niet zeker of
het gaat lukken maar we doen ons best om dit in maart 2017 voor jullie te
realiseren.

UPDATE MAILADRESSEN
Deze nieuwsbrief informeert jullie over de ins en outs van het jeugdtennis.
Uiteraard kunnen we hem alleen sturen naar mailadressen die bij ons
bekend zijn. Mocht iemand anders ook de nieuwsbrief willen ontvangen,
laat ons dat dan even weten via jeugdcommissie@tvnapoleon.nl.
Volg ons ook op facebook of kijk geregeld op de website
voor het laatste jeugdnieuws!
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