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VOORLOPIGE INDELING WINTERTRAININGEN 2018 

Naar aanleiding van ieders voorkeuren en mogelijkheden is er een 

voorlopige indeling voor de wintertraining gemaakt. Er zijn nog enkele vrije 

plekken. Via deze link kun je je hiervoor inschrijven. Op basis van eventuele 

extra aanmeldingen en/of opmerkingen maken we de indeling vervolgens 

definitief. De trainingsdata staan bij de groepsindeling  

op de website.  

 
 

 
 

 

NIEUW: CLUBKLEDING VOOR DE JEUGD! 
Tennis tijdens training of competitie in een TV Napoleon shirt en/of trui 
met je eigen naam! Passen en bestellen kan op zondagochtend 21 oktober 
tussen 11 en 13 uur en op vrijdagavond 26 oktober tussen 19 en 20 uur. 
Geen tijd om te passen, check dan de maattabellen en bestel hem per mail. 
Ook leuk als sintcadeau! 

 

 

 

JEUGD PLAY-IN  
In het voorjaar pikken we de draad weer op! De jeugd play-in wordt dan 
verplaatst naar een ander maandelijks moment. De woensdagmiddag is 
niet meer geschikt aangezien een vaste groep play-in spelers inmiddels op 
de middelbare school zit.  

 
 
 

 

 
 

 

EVEN VOORSTELLEN  
Nog niet helemaal op de hoogte van het reilen en zeilen rondom de 
jeugdactiviteiten? Dan volgt hier een korte voorstelronde. Heb je vragen of 
suggesties mail ons dan via jeugdcommissie@tvnapoleon.nl of spreek een 

van ons aan op de baan. 

 

TV Napoleon Jeugdcommissie 

jeugdcommissie@tvnapoleon.nl | www.tvnapoleon.nl |volg ons op:   
 

 

 

NIEUWSBRIEF 
JEUGD 

 
 

MEER INFO 

 

MEER INFO 

 

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=8055
http://tvnapoleon.nl/?page_id=4501
https://tvnapoleon.nl/wp-content/uploads/2015/01/2018-JC-voorstelronde.pdf
mailto:jeugdcommissie@tvnapoleon.nl
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
https://tvnapoleon.nl/?page_id=8055
https://tvnapoleon.nl/?page_id=4501
https://tvnapoleon.nl/wp-content/uploads/2015/01/2018-JC-voorstelronde.pdf
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CLUBKAMPIOENEN DUBBELSPEL 
Een primeur voor de jeugd. Voor het eerst speelden ze net als de senioren 
de clubkampioenschappen dubbelspel. Dubbelpartners Rens Grabert en 
Gijs Slots pakten bij groen de kampioenstitel. Dean Romeijnders en Oliver 
Mirek mogen zich een heel jaar de clubkampioenen van geel noemen.  
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HERFSTKAMP 

Nog een week en dan is het zover! In totaal 30 kinderen hebben zich 

aangemeld dus het wordt ongetwijfeld een gezellige boel! Deelnemers 

worden op woensdag om 11 uur op het tennispark verwacht en kunnen op 

donderdag om 15 uur weer worden opgehaald! Vanwege het herfstkamp 

zijn de banen en accommodatie dan niet beschikbaar.  

 
 

 

 

OUDER KIND TOERNOOI 
Voor de 4e keer organiseerden we het ouder-kind toernooi. Onder het 
genot van koffie met vlaai en een heerlijk zonnetje konden er mooie 
poulewedstrijden worden gekeken! Alle spelers super bedankt voor het 
meedoen en graag tot de volgende keer. En uiteraard alle winnaars van 
harte gefeliciteerd! 
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