
Seizoen 2018 

 
We zitten momenteel aan het einde van de voorjaarscompetitie voor Geel en Groen. Voor Oranje en Rood komen 
nu de 2e reeks wedstrijden. Deze groepen spelen op 10 juni, 17 juni, 24 juni en 1 juli. 
 
Verder nog op de agenda: 

• Week 25  (18 – 24 juni) clubkampioenschappen singles (onder voorbehoud nog) 

• Week 36 (3 – 9 september) clubkampioenschappen dubbel 

• Week 37 (15 september) Ouder-kind toernooi 
 

Competitie datums 

 

ROOD en ORANJE datums  Groen en Geel datums 

Voorjaar 2018  Najaar 2018 

Zondag 10 juni 2018  Zondag 16 sep 2018 

Zondag 17 juni 2018  Zondag  23 sep 2018 

Zondag 24 juni 2018  Zondag 30 sep 2018 

Zondag 1 juli 2018  Zondag 7 okt 2018 

Najaar 2018  Zondag 14 okt 2018 

Zondag 9 sep 2018  Zondag 21 okt 2018 

Zondag  16 sep 2018  Zondag 28 okt 2018 

Zondag 23 sep 2018    

Zondag 30 sep 2018  Inhaaldagen: 

Zondag 7 okt 2018  Zondag 4 nov 2018 

  Zondag 11 nov 2018 

  
Zondag 18 nov 2018 

 

 

Opgaves Najaarscompetitie 

Ook dit jaar willen we weer de mogelijkheid bieden competitie te spelen in het najaar. Spelers in Rood en 

Oranje worden automatisch ingedeeld. Spelers in Groen en Geel vragen we op te geven als ze ook in het 

najaar weer competitie willen spelen. De zondagen dat er gespeeld gaat worden in Geel en Groen zijn: 

16 sep, 23 sep, 30 sep, 7 okt, 14 okt, 21 okt en 28 okt. Inhaaldagen zijn 4 nov, 11 nov of 18 nov. 

Opgaves vóór 24 juni insturen. Stuur een mailtje naar jeugdcommissie@tvnapoleon.nl als je dit najaar 

ook mee wilt doen! Als je Rood of Oranje speelt maar toch niet mee wilt doen met de najaarscompetitie, 

stuur dan ook even een mailtje naar de jeugdcommissie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   TV NAPOLEON                    JUNI 2018 

 

TV Napoleon Jeugdcommissie 

jeugdcommissie@tvnapoleon.nl | www.tvnapoleon.nl |volg ons op:  

 

 

 

NIEUWSBRIEF 
JEUGD 

 
 

mailto:jeugdcommissie@tvnapoleon.nl
http://tvnapoleon.nl/?page_id=900
mailto:jeugdcommissie@tvnapoleon.nl
mailto:jeugdcommissie@tvnapoleon.nl
http://tvnapoleon.nl/?cat=5
http://tvnapoleon.nl/?cat=5
https://www.facebook.com/pages/TV-Napoleon/616315245055561


 
 

  

 

   TV NAPOLEON                            JUNI 2018 

 

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN ENKELSPEL  
  
De CLUBKAMPIOENSCHAPPEN ENKELSPEL worden dit jaar gehouden van maandag 18 juni t/m 
zondag 24 juni. We hebben voor ieder jeugdlid een categorie die bij hem of haar past. Of je nu net bent 
begonnen met tennissen of het al wat langer doet. Iedereen is welkom om mee te spelen! 
Inschrijven kan t/m dinsdag 12 juni via deze link. 
In verband met de geplande Worldtour wedstrijden op zondag spelen rood en oranje hun 
clubkampioenschappen op zaterdag 23 juni. Voor groen en geel staan de finales tegelijk met die van 
de senioren gepland op zondag 24 juni met aansluitend een gezellige BBQ. 

ROOD 
Voor de rode tennisspelers organiseren we op zaterdagochtend 23 juni vanaf 09.00 uur wedstrijdjes 
waarbij het speelplezier voorop staat! Rood speelt om twee gewonnen wedstrijden. Dit zijn korte 
wedstrijden om wie het eerst 7 punten haalt. Bij het bereiken van de stand 7-6 is een partij afgelopen. 
ORANJE 
Voor de oranje spelers organiseren we op zaterdagochtend 23 juni vanaf 09.00 uur korte 
wedstrijdjes waarbij het speelplezier voorop staat! Net als bij de oranje Worldtour wordt er gespeeld 
om 4 gewonnen games met BPS (Beslissend Punt Systeem). 
GROEN EN JEUGD 11 T/M 17 JAAR 
Voor de grootveldspelers organiseren we poulewedstrijden. Op werkdagen wordt er gespeeld vanaf 
17.00 uur en in het weekend vanaf 09:00. De finales staan gepland op zondag 24 juni. 
Juniorenleden van 16 jaar en ouder mogen eventueel ook al meedoen bij de A-categorie van de 
senioren clubkampioenschappen enkelspel. 
Speelschema 
Het speelschema van de jeugd clubkampioenschappen zal uiterlijk zaterdag 16 juni bekend worden 
gemaakt op onze site. Houd deze dus goed in de gaten! 
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