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NIEUWE CLUBTRAINER 
Vanaf het zomerseizoen heten we Jean Swagers van harte welkom als 
nieuwe clubtrainer. Met zijn ruime ervaring in de tenniswereld heeft de 
Tennis Time Academy (TTA) in Jean een volwaardige opvolger van Anouk 
gevonden. Jean is te bereiken via 06 29117517 en jean@eye2coach.nl. 
Graag stelt hij zich even zelf aan jullie voor. 

 
 

 

GROEPSINDELING ZOMERTRAININGEN 
Nog een week en dan beginnen de zomertrainingen. De eerste lessen 
starten op dinsdag 29 maart. De indeling was een hele puzzel en we 
hebben zoveel mogelijk rekening proberen te houden met ieders wensen. 
Dit is veelal gelukt maar helaas niet in alle gevallen.  
Op termijn zal Jean ook extra trainingen aanbieden om gemotiveerde 
spelers verder vooruit te helpen in hun ontwikkeling. 
 

 

 
 

 

 

JEUGDCOMPETITIE  
In april gaat de jeugdcompetitie van start. Speelschema en teamcaptains 
zijn inmiddels bekend. Helaas heeft nog niet iedere tennisclub de 
aanvangstijden doorgegeven. Zodra deze bij ons binnenkomen, zetten we 
ze op de website. Houd deze dus goed in de gaten.  
We wensen beide teams een sportieve competitie toe! 
 
 
 
 

 

KOM NAAR DE OPEN DAG! 
Op zaterdag 2 april 2016 vindt onze jaarlijkse open dag plaats. Voor de 
jeugd zijn er van 10.00 tot 13.00 uur tennisclinics. Kom samen met je 
vrienden en vriendinnen en geniet van een gezellige en sportieve ochtend 
vol leuke tennisactiviteiten. Je kunt zelfs een gloednieuw tennisracket 
winnen!  
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NIEUWE LEDEN AANBIEDING 
TV Napoleon maakt het nu extra aantrekkelijk om lid te worden. Om te 
ontdekken hoe leuk tennis is, kunnen jeugdleden voor 30 euro vijf 
kennismakingslessen volgen. Wil je daarna verder met tennis dan is de 
contributie (inclusief 10 zomertrainingen) voor 2016 nog 60 euro.  
Uiteraard hebben we ook voor senioren een leuke aanbieding! 
 

 

 

 

RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE 
Tot en met 27 maart 2016 mogen leden van Rabobank Peel, Maas en 
Leudal in totaal 5 stemmen uitbrengen op hun favoriete club, waarvan 
maximaal 2 op dezelfde club. Het aantal stemmen op onze club bepaalt het 
bedrag dat TV Napoleon uit de Rabobank clubkas ontvangt. Natuurlijk 
fantastisch als jij en jouw familie, vrienden en kennissen hun stem  
aan TV Napoleon geven. Elke stem is geld waard! 
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UPDATE WORLDTOUR SPELREGELS ORANJE 
Tijdens de eerste wedstrijden bleken de spelregels van met name het 
dubbelspel lastig voor een aantal oranjespelers. We hebben de spelregels 
op de website daarom uitgebreid en aangepast voor zowel enkel- als 
dubbelspel. Blijft natuurlijk belangrijk dat ouders langs de lijn helpen met 
tellen en spelaanwijzingen. Oefening baart kunst! 
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