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VOLOP TENNIS IN DE KERSTVAKANTIE
Tussen het gourmetten en de oliebollen even lekker bewegen? Op 27
december is er voor de rood/oranje spelers een tennis & games evenement
bij E-village en op 28 december een kersttraining voor de oudere jeugd bij
Tenniscenter Wessem. Inschrijven kan nog tot 22 december!
MEER INFO

NIEUWJAARSMIX
Jong en oud die samen het nieuwe jaar inluiden. Dat is de bedoeling van de
nieuwjaarsmix op zaterdag 7 januari van 13.00 – 17.00 uur. Dat betekent
dus jeugd onderling, een mix van jeugd met volwassenen en
seniorendubbels. Verder info volgt snel dus houd de mail goed in de gaten!

WORLDTOUR VOORJAAR 2017
Dit voorjaar doen we met zes nieuwe teams aan de worldtour mee!
Behalve rode en oranje zijn er nu ook 2 groene teams.
Aangezien we alle spelers en teams officieel moeten aanmelden bij de
KNLTB graag eventuele opmerkingen en/of verhinderingen vóór 2 januari
doorgeven via jeugdcommissie@tvnapoleon.nl.
MEER INFO

WIJZIGINGEN WORLDTOUR SPELREGELS ORANJE
Vanaf 2017 komt de huidige tiebreak telling bij oranje te vervallen. De
KNLTB heeft besloten deze te vervangen door het spelen van 5 games met
BPS (Beslissend Punt Systeem bij stand 40-40). Zo houd je altijd een
winnaar en wordt in een dubbel door iedereen minimaal 1 keer geserveerd.
Blijft ook hier belangrijk dat ouders langs de lijn helpen met tellen en
spelaanwijzingen. Alle spelregels staan op onze website.
MEER INFO
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TEAMCAPTAINS GEZOCHT!
Voor diverse teams zoeken we nog een teamcaptain! De teamcaptain
wordt aanspreekpunt bij eventuele verhinderingen van spelers, regelt
vertrek en vervoer naar de uitwedstrijden en organiseert tellers voor de
thuiswedstrijden. Wie van de ouders wil dit op zich nemen?

VOORJAARSCOMPETITIE JEUGD 2016
Dit voorjaar zal een jongensteam TV Napoleon vertegenwoordigen bij de
jeugdcompetitie op zondag. Speeldata en teamindeling staan op de
website.

MEER INFO

FOTO’S HERFSTKAMP
Het heeft even geduurd maar de foto’s van het herfstkamp staan online.
Even terugblikken en nog eens lekker nagenieten. Wat was het gezellig!
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