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CLUBKAMPIOENSCHAPPEN JEUGD 

Komende week spelen we de jeugd clubkampioenschappen enkelspel. De 

oudere jeugd speelt van woensdag tot en met zondag. De rood- én oranje 

spelers betreden op zondag het strijdtoneel. Het complete speelschema 

staat inmiddels op de website. Alle finales van zowel junioren- als senioren 

staan gepland op zondag 19 juni met aansluitend  

een gezellige BBQ! 

 
 

 

 
 

GEMENGD JEUGDTEAM KAMPIOEN! 
Op zondag 5 juni werd het gemengde jeugdteam kampioen! Een primeur 
want het is het eerste jeugdteam van TV Napoleon dat een titel weet 
binnen te slepen. Cheyenne, Lotte, Lonneke, Youri, Alec, Gijs, Kim en 
invaller Jasper: VAN HARTE GEFELICITEERD! Alle kampioenen van de 
voorjaarscompetitie en de winnaars van de clubkampioenschappen worden 
tijdens de BBQ op zondag 19 juni gehuldigd.  
 

 
 

 

 

 

ZOMERTOERNOOIEN IN DE REGIO 
Vind je het leuk om deze zomer wat extra te oefenen tegen 
leeftijdgenoten? Keuze genoeg in de regio! We hebben een aantal rood, 
oranje - én grootveld toernooien voor jullie op een rijtje gezet.  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

WORLDTOUR NAJAAR 2016 

De Worldtour voorjaarscompetitie 2016 is nagenoeg ten einde en de 

voorbereidingen voor de najaarscompetitie in volle gang! Ook in het najaar 

zal de worldtour op zondag plaatsvinden en wel op 11 september, 25 

september, 9 oktober en 6 november. Aangezien we spelers officieel 

moeten afmelden bij de KNLTB graag eventuele verhinderingen  

vóór 28 juni doorgeven via jeugdcommissie@tvnapoleon.nl. 
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OUDER KIND TOERNOOI 
Ook dit jaar is er weer een ouder kind toernooi. Heb je altijd al een keer 
met je vader, moeder, oom, tante, neef, nicht, oma, opa, etc. willen 
tennissen, dan kan dat nu. Noteer zaterdag 17 september maar alvast in de 
agenda! Trommel je beste familieleden op en laat maar eens zien wie er 
met de winst vandoor gaat.  
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