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CLUBKAMPIOENSCHAPPEN DUBBELSPEL
Op 7 en 8 september zijn de clubkampioenschappen dubbelspel. Het is dit
jaar de bedoeling dat een ieder zich individueel opgeeft waarna de
jeugdcommissie koppels zal vormen. Inschrijven kan t/m 4 september
via jeugdcommissie@tvnapoleon.nl. Vermeld daarbij je naam,
speelniveau en verhindering (maximaal 1 dagdeel).
MEER INFO

INSCHRIJVEN WINTERLESSEN
De inschrijving voor de wintertraining is geopend! We hopen natuurlijk dat
je er deze winter ook weer bij bent.
Inschrijven kan t/m 14 september via deze link.

MEER INFO

LEUDAL KIDS TOERNOOI
Voor alle tennisjeugd in de gemeente Leudal en daarbuiten organiseren we
dit jaar voor het eerst het Leudal Kids Toernooi. Van 2 t/m 10 november
staan er leuke tenniswedstrijden op het programma. Rood, oranje, groen
en junioren (geel) spelers kunnen zich t/m 23 oktober opgeven in hun eigen
categorie via toernooi.nl.
MEER INFO

HERFSTKAMP
Heb je 16 en 17 oktober (herfstvakantie) al gereserveerd voor ons jaarlijkse
tenniskamp? Met een overnachting (niet verplicht) en volop
(tennis)activiteiten wordt het ongetwijfeld weer een gezellige en sportieve
boel. Deelname kost 7.50 euro en aanmelden kan tot 11 oktober via
jeugdcommissie@tvnapoleon.nl.
MEER INFO
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NAJAARSCOMPETITIE
Vanaf 8 september gaat de competitie van start en alle wedstrijdschema’s
zijn reeds via de appgroepen gecommuniceerd. Helaas wijzigen
organiserende clubs nogal eens aanvangstijdstippen en locaties. Willen
jullie niet voor verrassingen komen te staan, check dan vlak voor iedere
wedstrijd nog even online eventuele last minute wijzigingen.
We wensen jullie een sportieve competitie toe!

LEUKE VOORBEREIDING OP DE COMPETITIE
Ter voorbereiding op de competitie organiseert TC Rulec in Heythuysen een
tweetal toernooien om de jeugd van verschillende clubs leuke en
uitdagende wedstrijden tegen leeftijdsgenoten te laten spelen.
Inschrijven kan t/m aanstaande woensdag 28 augustus via toernooi.nl.
31 augustus: Open Rood/oranje toernooi klik hier
1 september: Open Groen Dubbeltoernooi klik hier

NIEUWE BESTELRONDE CLUBKLEDING
Tennis tijdens training of competitie in een TV Napoleon shirt en/of trui
met je eigen naam! Wegens groot succes komt er een nieuwe bestelronde.
Verdere prijs-en bestelinformatie volgt binnenkort. Wellicht dat je alvast
shirt en/of trui van een teamgenoot kunt passen voor de juiste maat.
De maattabellen op de website helpen je vast ook op weg.
MEER INFO
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