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ZOMERTRAININGEN 

In de week van 2 maart starten we de zomertrainingen met onze nieuwe 

tennispartner Personal Tennis en clubtrainer Sem Biermans. We heten Sem 

uiteraard van harte welkom en jullie kunnen hier alvast kennis met hem 

maken. De indeling van de trainingsgroepen staat online.  

PS: Mochten de TTA trainingen onverhoopt uitlopen dan  

starten de zomertrainingen een week later.  

 
 

 

 
 

TEAMINDELING VOORJAARSCOMPETITIE 2020 

Vanaf 29 maart spelen we met een oranje, een groen en vier junioren 

teams de voorjaarscompetitie. De KNLTB junioren competitie is vernieuwd 

dus kijk hier even goed naar!  

Klik hier voor alle info over de oranje competitie 

Klik hier voor alle info over de groene competitie 

Klik hier voor alle info over de junioren competitie 

 

 

NIEUWE OPZET JEUGD PLAY-IN 
Dit keer in toernooivorm en samen met de tennisjeugd van Roggel en Neer. 
Vanaf aanstaande zondag 9 februari in totaal zes zondagen de kans om 
punten te verdienen met aanwezigheid en gewonnen wedstrijden!  
 

 

 

 

 

NIEUWE COMMISSIELEDEN GEZOCHT! 

We zijn dringend op zoek naar extra handen om de jeugdactiviteiten 

georganiseerd te krijgen. Wie helpt ons met het organiseren van 

activiteiten voor een leuke en enthousiaste club jeugdleden? Spreek ons 

gerust aan of stuur een bericht naar: jeugdcommissie@tvnapoleon.nl 
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MEER INFO 
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MEER INFO 

http://tvnapoleon.nl/?page_id=900
https://tvnapoleon.nl/?page_id=36
https://tvnapoleon.nl/wp-content/uploads/2015/01/2020-Sem-Biermans.pdf
https://tvnapoleon.nl/?page_id=34
https://tvnapoleon.nl/?page_id=34
https://tvnapoleon.nl/?page_id=3929
https://tvnapoleon.nl/?page_id=4501
https://tvnapoleon.nl/?page_id=806
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
https://www.instagram.com/jeugdtvnapoleon/
https://tvnapoleon.nl/?page_id=3929
https://tvnapoleon.nl/?page_id=36
https://tvnapoleon.nl/?page_id=4501
https://tvnapoleon.nl/?page_id=806
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JAARKALENDER 2020 
Ook in 2020 staan er weer volop leuke jeugdactiviteiten op de planning. De 
data van onder andere het ouder kind toernooi, herfstkamp, 
wintertoernooi en de clubkampioenschappen kunnen alvast in de agenda. 
Dan hoef je straks niets te missen! 
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http://tvnapoleon.nl/?page_id=900
https://tvnapoleon.nl/wp-content/uploads/2015/01/kalender-2020.pdf
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
https://www.instagram.com/jeugdtvnapoleon/
https://tvnapoleon.nl/wp-content/uploads/2015/01/kalender-2020.pdf

