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TENNISLES WINTER 2018 

De inschrijving voor de wintertraining is geopend! We hopen natuurlijk dat 

je ook deze winter erbij bent en bieden je daarom een mooie korting van 

20 euro op de jeugdtrainingen. Er kan worden gekozen voor trainingen van 

1 of 1,5 uur. Inschrijven kan t/m 10 september via deze link. 

 
 

 

 

OUDER KIND TOERNOOI 
Heb je zaterdag 15 september vanaf 15 uur nog niets te doen? Trommel 
dan je beste familielid op en schrijf je samen in voor het ouder kind 
toernooi! Een mooie kans om eens samen met  je vader, moeder, oom, 
tante, neef, nicht, oma, opa te tennissen.  
Inschrijven kan t/m 11 september. 

 

 

 

WORLD TOUR EN NAJAARSCOMPETITIE WEER VAN START 

De competitiewedstrijden gaan weer beginnen. Oranje mag komende 

zondag al aan de slag en groen/geel het weekend daarna.  

Alle wedstrijdschema’s en spelregels voor het najaar staan online.  

Klik hier voor de world tour (oranje en groen) 

Klik hier voor de jeugdcompetitie 10 t/m 17 jaar (geel) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN IN VOLLE GANG 

Voor het eerst neemt ook de jeugd deel aan de jaarlijkse 

clubkampioenschappen dubbelspel. Op zondag 9 september worden om 

10.30 uur de halve finales en om 14.00 uur de finales gespeeld.  

Komen jullie ook kijken en aanmoedigen? 
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MEER INFO 

 

MEER INFO 

 

http://tvnapoleon.nl/?page_id=900
http://tvnapoleon.nl/?page_id=36
http://www.ttacademy.nl/tv-napoleon/
https://tvnapoleon.nl/?page_id=4464
https://tvnapoleon.nl/?page_id=34
https://tvnapoleon.nl/?page_id=3929
https://tvnapoleon.nl/?page_id=4092
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/
http://tvnapoleon.nl/?page_id=36
http://tvnapoleon.nl/?page_id=36
http://tvnapoleon.nl/?page_id=4464
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VOLG ONS NU OOK OP INSTA 
Weet jij al of we je hebben weten te spotten op de tennisclub?  
Via foto’s en flyers kun je de jeugdactiviteiten van TV Napoleon volgen.  
Klik op de logo’s om ons direct te volgen of toe te voegen.  
 

volg ons op:   
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HERFSTKAMP 

Heb je 17 en 18 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. We zijn nog op zoek naar oudere jeugdleden en/of ouders die mee 

willen helpen met de organisatie. Lijkt het je leuk om een bijdrage te 

leveren, laat ons dit dan weten via jeugdcommissie@tvnapoleon.nl. 

 
 

http://tvnapoleon.nl/?page_id=900
https://www.instagram.com/jeugdtvnapoleon/
https://www.facebook.com/pages/TV-Napoleon/616315245055561
https://www.instagram.com/jeugdtvnapoleon/
mailto:jeugdcommissie@tvnapoleon.nl
mailto:jeugdcommissie@tvnapoleon.nl
http://tvnapoleon.nl/?cat=5
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