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CLUBKAMPIOENEN 2020 

Daar zijn ze dan…. onze kersverse clubkampioenen. 

VAN HARTE GEFELICITEERD ALLEMAAL!  

Na twee weekenden vol spannende en mooie wedstrijden bedanken we 

alle deelnemers voor het meedoen, top gedaan!  

 

 
 

INDELING NAJAARSTRAININGEN 

De indeling van de Personal Tennis trainingen staat online. Voor het 

volgende tennisseizoen zijn we van plan om over te stappen naar een all-in 

abonnement inclusief lidmaatschap, het héle jaar trainingen, competities, 

toernooien en kamp.  

 
 
 

 

NAJAARSCOMPETITIE 
Vandaag waren de rode spelers al aan de beurt en vanaf 13 september gaat 
ook voor groen en junioren spelers de competitie van start. Alle 
wedstrijdschema’s zijn via de appgroepen gecommuniceerd. Wil je niet 
voor verrassingen komen te staan, check dan vlak voor iedere wedstrijd nog 
even online eventuele last minute wijzigingen. Helaas wijzigen 
organiserende clubs nogal eens aanvangstijdstippen en locaties.  
We wensen jullie allemaal een sportieve competitie toe! 
 
 
 

 

 

HERFSTACTIVITEIT OP 22 OKTOBER 

Heb je donderdag 22 oktober (herfstvakantie) al gereserveerd voor onze 

jaarlijkse tennisactiviteit? Dit jaar helaas geen kamp met overnachting maar 

wel een gezellige en sportieve dag vol (tennis)activiteiten van 10.00 – 22.00 

uur. Deelname kost 5 euro en aanmelden kan via 

jeugdcommissie@tvnapoleon.nl. 
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WEER TE BESTELLEN:  TV NAPOLEON CLUBKLEDING 
15 euro: shirt met logo, tennisbal én eigen naam 
20 euro: hoodie met logo, tennisbal én eigen naam 
Voor een mooie prijs tennis je tijdens training of competitie in een TV 
Napoleon shirt en/of trui met je eigen naam! Maattabellen zijn te vinden 
op de website. Bij twijfel kun je voor de juiste maat eventueel ook shirt 
en/of trui van een clubgenoot passen.  
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NIEUWE COMMISSIELEDEN GEZOCHT! 

We zijn nog steeds 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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