
 
  

 

 

   TV NAPOLEON                             JUNI 2017 

 

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN JEUGD 

Komende week spelen we de jeugd clubkampioenschappen enkelspel. 

Groen speelt van dinsdag tot en met zondag. De oranje spelers betreden op 

zaterdag het strijdtoneel. Het complete speelschema staat inmiddels op de 

website. De finales van zowel groen als de senioren staan gepland op 

zondag 18 juni met aansluitend een gezellige BBQ! 

 
 

 

 
 

GROEN 1 KAMPIOEN! 
Op zondag 4 juni werd het groene jeugdteam kampioen!  
Rick, Raf, Cilio, Oliver, Eline en Myrthe: VAN HARTE GEFELICITEERD!  
Alle kampioenen van de voorjaarscompetitie en de winnaars van de 
clubkampioenschappen worden tijdens de BBQ op zondag 18 juni 
gehuldigd.  
 

 

 
 

 

 

WORLDTOUR NAJAAR 2017 
De Worldtour voorjaarscompetitie 2017 is nagenoeg ten einde en de 
voorbereidingen voor de najaarscompetitie in volle gang! In principe 
melden we alle rood-, oranje- en groenspelers automatisch aan voor de 
Worldtour (speeldata staan op site). Als iemand niet kan/wil deelnemen, 
dan graag vóór 23 juni doorgeven via jeugdcommissie@tvnapoleon.nl.  
Dit omdat we spelers officieel moeten afmelden bij de KNLTB. 
 
 

 
 

 

 

POFFERTJESTOERNOOI 

Op 8 en 9 juli organiseert TV Napoleon samen met TV Wimbledonck 

(Roggel) en LTV Neer het poffertjestoernooi. Voor alle rood-, oranje-, groen 

én geelspelers van deze drie clubs. Inschrijven kan tot zondag 25 juni via 

toernooi.nl of het sturen van een mail naar 

jeugdcommissie@tvnapoleon.nl.  
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OUDER KIND TOERNOOI 
Ook dit jaar is er weer een ouder kind toernooi. Heb je altijd al een keer 
met je vader, moeder, oom, tante, neef, nicht, oma, opa, etc. willen 
tennissen, dan kan dat nu. Noteer zaterdag 16 september maar alvast in de 
agenda! Trommel je beste familieleden op en laat maar eens zien wie er 
met de winst vandoor gaat.  
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