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VOORJAARSTOERNOOI 
In de carnavalsvakantie is er op zondag 6 maart 2022 voor onze eigen jeugd 
én de tennisjeugd van Heythuysen, Roggel, Neer, Baexem en Horn-Haelen 
een gezellig toernooi op de tennisbanen van TV Napoleon. De wedstrijden 
van de rood/oranje spelers zijn tussen 9.00 en 11.00 en die van de 
groen/junioren spelers tussen 11.00 en 18.00 uur.  
Inschrijven kan t/m maandag 28 februari. 
 

 

 OUDER KIND TOERNOOI 
Op zondag 27 maart 2022 organiseren we van 13.00 tot 16.00 uur het 
jaarlijkse ouder-kind toernooi. Heb je altijd al een keer met je vader, 
moeder, oom, tante, neef, nicht, oma, opa of welk sportief familielid dan 
ook willen tennissen, dan kan dat nu. 
Inschrijven kan t/m maandag 20 maart. 
 

 

 TEAMINDELING VOORJAARSCOMPETITIE 2022 
Vanaf 3 april spelen we met 1 rood, 2 oranje, 1 groen en 3 junioren teams 
de voorjaarscompetitie.  
Klik hier voor alle info over de rode, oranje en groene competitie 
Klik hier voor alle info over de junioren competitie  
Om alles rondom een competitiedag in goede banen te leiden, zoeken we 
voor elk competitieteam een teamcaptain die deze taken voor zijn/haar 
rekening neemt.  
 

 

 

 

EXTRA JEUGD PLAY-IN OP ZONDAG 
In de maanden dat er geen competitie wordt gespeeld, organiseren we elke 
tweede en vierde zondag een extra jeugd play-in van 11.00 tot 12.30 uur. 
Uiteraard blijft de play-in op de eerste en derde donderdag van 18.00 tot 
19.30 ook op de agenda staan. Hét moment om met en tegen 
leeftijdsgenoten leuke partijtjes te spelen dus noteer deze 
oefenmomenten alvast in de agenda! 
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http://tvnapoleon.nl/?page_id=900
https://tvnapoleon.nl/jeugd/?page_id=82
https://tvnapoleon.nl/jeugd/?page_id=83
https://tvnapoleon.nl/jeugd/wp-content/uploads/2021/03/2020-taken-teamcaptains-jeugd-TV-Napoleon.pdf
https://tvnapoleon.nl/jeugd/?page_id=85
mailto:jeugdcommissie@tvnapoleon.nl
mailto:jeugdcommissie@tvnapoleon.nl
https://www.facebook.com/pages/TV-Napoleon/616315245055561
https://www.instagram.com/jeugdtvnapoleon/
https://tvnapoleon.nl/jeugd/?page_id=88
https://tvnapoleon.nl/jeugd/?page_id=88
https://tvnapoleon.nl/jeugd/?page_id=871
https://tvnapoleon.nl/jeugd/?page_id=871
https://tvnapoleon.nl/jeugd/?page_id=85
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JEUGDAGENDA 2022 
Ook in 2022 staan er weer volop leuke jeugdactiviteiten op de planning.  
De data van onder andere de verenigingsdag, clubkampioenschappen en 
wintertoernooi kunnen alvast in de agenda. Dan hoef je straks niets te 
missen! 
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COMMISSIELEDEN GEZOCHT! 

Lijkt het je leuk om te helpen bij het organiseren van activiteiten voor een 

leuke en enthousiaste club jeugdleden? Je bent van harte welkom! 

Tenniservaring en/of -lidmaatschap is niet nodig. Een dosis enthousiasme is 

voldoende. 
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http://tvnapoleon.nl/?page_id=900
https://tvnapoleon.nl/jeugd/?page_id=88
https://tvnapoleon.nl/jeugd/?page_id=88
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