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Opgave voorjaarscompetitie  
  
Ook komend voorjaar zullen we competitie gaan spelen. Voor de huidige worldtour spelers (Rood, 
Oranje en Groen) geldt weer dat we er bij TV Napoleon vanuit gaan dat iedereen meedoet met de 
voorjaarscompetitie. Ook als je in het voorjaar van groen naar geel gaat. 
Wie in welke categorie valt, ligt aan de leeftijd en de ontwikkeling van de spelers. Zoals altijd wordt 
samen met Jean onze trainer bepaald wie in welke categorie valt. 
 
De zondagen dat er ingepland zijn om in de worldtour Rood en Oranje te spelen zijn: 
 
Voorjaar 2018 
Periode 1: 
Zondag 18 maart 2018 
Zondag  25 maart 2018 
Maandag 2 april 2018 
Periode 2: 
Zondag 10 juni 2018 
Zondag 17 juni 2018 
Zondag 24 juni 2018 
Zondag 1 juli 2018  
  
  
Mocht je nu toch niet aan de voorjaarscompetitie mee willen doen, dan vragen we je dit vóór 6 
december 2017 per mail aan jeugdcommissie@tvnapoleon.nl te laten weten. 
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Opgave voorjaarscompetitie ‘oudere’ jeugd 
  
  
Ook voor de oudere jeugd (t/m 17 jaar) willen we graag weer competitie aanbieden. Jongeren die 
competitie willen spelen, meld je aan vóór 6 december 2017. 
 
Speeldagen zijn:  
Voorjaar 2018 
Zondag 8 april 2018 
Zondag  15 april 2018 
Zondag 22 april 2018 
Zondag 6 mei 2018 
Zondag 13 mei 2018 
Zondag 27 mei 2018 
Zondag 3 juni 2018 
  
Inhaaldagen: 
Donderdag 10 mei 
(Hemelvaartsdag) 
Maandag 21 mei (tweede 
Pinksterdag) 
Zondag 10 juni 
Zondag 17 juni 
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Jeugdcommissie 
 
We hebben het jullie veel vaker al laten weten dat we onderbezet zijn binnen de jeugdcommissie. Nu 
hebben zowel Jane als Rafke aangegeven dat ze met de jeugdcommissie willen stoppen. We willen 
beiden enorm bedanken voor alle hulp de afgelopen jaren. Echter, daarmee zijn er nog maar 3 mensen 
onderdeel van de jeugdcommissie (Kirsten, Martijn en Edwin). We moeten dus echt aanvulling 
krijgen, als we de activiteiten willen blijven doen die we de afgelopen jaren ook gedaan hebben. Met 3 
redden we het echt niet, we hebben echt meer hulp nodig. We nodigen ouders en ook oudere 
jeugdleden uit om ook mee te doen met de jeugdcommissie. 
  
Kerstvakantiekamp. Gezien de personele ontwikkeling binnen de jeugdcommissie, zullen we het 
kamp alleen kunnen organiseren als enkele ouders (minimaal 2) meedoen in de organisatie en ’s 
nachts blijven slapen. Ook de oudere jeugd willen we, net als vorig jaar vragen mee te helpen 
organiseren. Graag een berichtje naar onze mailbox voor 15 december. Als we deze hulp niet kunnen 
vinden, zullen we helaas ook deze voorgenomen activiteit moeten afblazen. Dat zou echt heel jammer 
zijn. 
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