Hallo Tenniskids!
Het ‘nieuwe’ seizoen staat weer voor de deur en er komen weer een heleboel leuke
activiteiten aan!
Dat klopt natuurlijk niet helemaal, we hebben dit jaar voor het eerst het hele jaar door
kunnen spelen op ons nieuwe park, maar voor diverse jeugdleden die in de wintermaanden
een andere sport beoefenen, gaat het nu toch weer allemaal beginnen!

Tenniskids
We beginnen dit jaar met een nieuwe competitie, de jongere jeugdleden kunnen dit jaar
voor het eerst meespelen met de tenniskids worldtour! Dit is natuurlijk een heel leuk nieuw
initiatief waarvoor we ook een hele hoop aanmeldingen van enthousiaste jeugdleden
hebben ontvangen. De jeugdleden gaan elke eerste zondag van de maand een uitwisseling
aan met andere jeugdleden van tennisclubs hier in de beurt, dit beloven spannende en
leerzame wedstrijdjes te worden voor de jeugd, die op deze manier makkelijk door kunnen
groeien naar de competitie voor de oudere jeugd. We zijn dan ook heel blij dat we zoveel
aanmeldingen ontvangen hebben!!
We zullen dit jaar 3X thuis spelen (zie ook in het bijgevoegde speelschema). !X de oranje
spelers, 1X de rode spelers en 1X allebei de groepen. Dit gebeurt op 8 Maart, 5 april en op 7
juni. Voor deze dagen zoeken we nog leden of ouders die willen tellen bij de wedstrijden.
Stuur a.u.b. even een mailtje naar de jeugdcommissie@tvnapoleon.nl op welke zondagen je
eventueel kunt tellen. Het is van 09:00 uur tot 12:00 uur maximaal. Alvast bedankt voor de
hulp.

Zomertrainingen
Omdat het nieuwe seizoen weer begint, beginnen voor vele van jullie ook de trainingen
weer. In principe worden alle jeugdleden automatisch aangemeld voor de trainingen. Jullie
hebben al je verhinderingen opgegeven en op dit moment worden jullie allemaal ingedeeld
door Anouk die er ook dit seizoen weer voor gaat zorgen dat de jeugdleden een hele hoop
bij gaan leren! Jullie zullen hier binnenkort een mail over krijgen, waarin de indeling staat.

Openingstoernooi
Ook dit jaar willen we het begin van het seizoen openen met een openingstoernooi. Dit zal
voor bestaande jeugdleden zijn, maar ook voor jeugdleden die nog geen lid zijn van de
tennisclub, maar dit wel graag willen worden. Het openingstoernooi zal plaatsvinden op 28
maart van 10:00 tot 13:00 uur. Jullie krijgen hier nog een officiële uitnodiging over, maar
noteer deze datum maar alvast in jullie agenda, dan kunnen we er met z’n alle voor zorgen
dat we het nieuwe seizoen goed van start gaan!

Overige activiteiten
Verder zijn we als jeugdcommissie bezig met nog tal van leuke activiteiten voor jullie te
organiseren, en voorlopig hebben we de volgende activiteiten in de planning staan:
*28 maart, voorjaarsopening/open dag van 10:00-13:00
*18 april,vroege vogeltoernooi. 8:00-11:00
*juni(week 25) clubkampioenschappen,singels.(voor de mini's en de oudere jeugd)
*5 september,ouder/kind toernooi
*31 oktober, Halloween toernooi (middelbaar scholieren)
*26-27 oktober,kamp.(voor groep 4 t/m 8)

We zullen net als vorig jaar af en toe een nieuwsbrief als deze uitsturen en deze staan ook
altijd op de site zodat jullie precies kunnen zien wanneer er iets leuks op de tennisbaan te
doen is.
We hopen jullie het komend seizoen vaak te mogen verwelkomen bij de vele activiteiten
op de club!
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