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OUDER KIND TOERNOOI 
Op zondag 16 juni is er vanaf 15.00 uur weer een ouder kind toernooi. Dus 
trommel je beste familielid op en schrijf je samen in voor dit gezellige 
toernooi! Inschrijven kan tot 10 juni via jeugdcommissie@tvnapoleon.nl.  
 

 

 

 

 

WIE WORDEN DIT JAAR DE NIEUWE CLUBKAMPIOENEN? 

Van woensdag 26 tot en met zondag 30 juni zijn de jeugd 

clubkampioenschappen enkelspel.  Er wordt gespeeld in oranje, groen én 

junioren (voorheen geel). Laat ook je tenniskwaliteiten zien en wie weet ga 

JIJ er dit jaar wel vandoor met de titel clubkampioen, een mooie beker en 

een heel jaar roem.  

Wacht niet langer en geef je vandaag nog op!  

 
 

 

 
 

 

SPEEL EENS WAT TOERNOOITJES  
Blijven oefenen tegen leeftijdsgenoten zodra de competitie is afgelopen? 
Schrijf je dan zeker eens in voor een toernooi. Keuze genoeg in de regio!  
Alle rood-, oranje-, groen- en junioren (geel) toernooien hebben we voor  
jullie op een rijtje gezet zodat je je direct via de linken kunt inschrijven.  

 
 

 

 

JEUGD PLAY-IN  
Op zondag 9 én 23 juni is er weer een jeugd play-in. Iedereen die zin heeft 
in een potje tennis kan zich op zondagochtend om 10.00 uur melden. Van 
alle aanwezigen worden de rackets bij elkaar gedaan en ieder kwartier 
trekken we opnieuw rackets zodat er leuke partijtjes tegen clubgenoten 
gespeeld kunnen worden. De play-in duurt tot 12.30 uur.  
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LKT (LEUDAL KIDS TOERNOOI) 
Voor alle tennisjeugd in de gemeente Leudal organiseert TV Napoleon dit 
jaar voor het eerst het LKT (Leudal Kids Toernooi). In de week van 19 tot en 
met 25 augustus kan ieder KNLTB lid tot en met 17 jaar meedoen. Meer 
info volgt maar reserveer de data alvast in je agenda! 
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