
 

 
 

 

VOORJAARSCOMPETITIE SENIOREN 2019 
 

 
Vanaf nu kan er weer ingeschreven worden voor de Voorjaarscompetitie. Hieronder vind je de gegevens 
en het inschrijfformulier. 
 
 
Speeldag 
In het voorjaar van 2019 kunnen leden zich wederom aanmelden voor verschillende competitievormen 
op verschillende dagen. Op het bijgevoegde inschrijfformulier kun je aanvinken op welke dag en aan 
welke competitiesoort jouw team wil deelnemen.  
 
Let op:  
Er melden zich altijd veel teams aan voor de vrijdagavondcompetitie. Aangezien er minimaal 1 1/3 baan 
per thuisspelend team beschikbaar moet zijn, kunnen we, uitgaande van 8 competitiebanen (er moet 
minimaal 1 lesbaan en 1 vrij spelen baan beschikbaar blijven), maximaal 12 teams inschrijven voor de 
vrijdagavondcompetitie. Indien er zich meer dan 12 teams aanmelden, moeten we gaan loten welke 12 
teams we kunnen gaan inschrijven. Mocht deze situatie zich voordoen, dan krijgen de teamcaptains 
hierover bericht. 
 
Speeldata 
Hieronder vind je het schema met de speeldata voor de verschillende dagen: 

 
 
Kosten 
De kosten verbonden aan het spelen van competitie variëren van 75,- tot 120,- euro per team. Deze 
teambijdrage is voor het inschrijven van een team bij de KNLTB en voor de blikken ballen die nodig zijn 
voor het spelen van de competitie. Deze kosten moeten voor aanvang van de competitie door het team 
worden voldaan. 
 
 



 
 
Teamsamenstelling 
Wil je meedoen aan de voorjaarscompetitie 2019, meld je dan aan met een team van minimaal 5 spelers. 
Teams van 4 spelers schrijven we niet in, aangezien er dan een te groot risico is dat er wedstrijden 
moeten worden opgegeven, hetgeen kan leiden tot een door de KNLTB opgelegde boete.  
 
Deadline inschrijven 
Wil je meedoen, meld je team dan uiterlijk 10 december 2018 bij ons aan door het bijgevoegde 
inschrijfformulier in te vullen en te  mailen naar competitie@tvnieuwvennep.nl. 
 
Nieuw in 2019: harmonisatie van competitievormen 
De KNLTB heeft de competitievormen van de districts-/regiocompetities geharmoniseerd (de 
landelijke zondagcompetitie was al geharmoniseerd en is daarom buiten beschouwing gebleven). Mede 
als gevolg van het afschaffen van de districtsgrenzen zijn er competitiesoorten samengevoegd. Hierdoor 
is er een uniform landelijk aanbod gecreëerd. Dit landelijk aanbod wordt aangevuld met een aantal 
regio specifieke soorten. Op het inschrijfformulier vind je een tabel met alle mogelijke soorten 
competities waaraan onze club kan deelnemen. 
 
De gevolgen van deze harmonisatie zijn: 

 Ploegrechten VJC van districts-/regiocompetities komen te vervallen. De KNLTB gaat voor 2019 
eenmalig een nieuwe piramide van klassen samenstellen. Daarna zullen jaarlijks de 
ploegrechten weer gelden. (NB: de ploegrechten voor de landelijke competities (zondag) blijven 
bestaan). 

 Competitiesoorten met verschillende leeftijdsgrenzen zijn samengevoegd. Voor dames is er geen  
35+ competitie meer. 

 Harmonisatie van de regelgeving:  
o Overal gelijke begintijden op dagen waarop met vaste aanvangstijden wordt gespeeld (op 

zaterdag en zondag blijven de variabele aanvangstijden gelden). 
o Het spelen met wisselende dubbelpartners wordt standaard. 
o Het aantal banen per thuisspelend team wordt overal gelijk. 

 
 
Met sportieve groet, 
Ingrid (VCL doordeweekse competities) en Yvonne (VCL zaterdag en zondag) 
T.V. Nieuw-Vennep 
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INSCHRIJFFORMULIER VOORJAARSCOMPETITIE SENIOREN 2019 

 
 
Vul hieronder de namen van de teamleden, hun bondsnummer en hun passpeelsterkte voor zowel enkel 
als dubbel.  
 
Let op: per 15 november 2018 zijn de nieuwe speelsterktes voor het seizoen 2019 bekend. Het is de 
bedoeling dat hieronder de nieuwe speelsterktes worden ingevuld! De nieuwe speelsterktes zijn vanaf 
15 november 2018 te vinden in het spelersprofiel op MijnKNLTB.nl. Tevens ontvangt elk KNLTB-lid op 
15 november een mail met alle informatie over de speelsterktebepaling. 
 
 

Naam speler / speelster Bondsnummer Speelsterkte  
Pas 2019 

Enkel 

Speelsterkte  
Pas 2019 
Dubbel 

    
    
    
    
    
    
    
    

  

 

Vul hieronder de gegevens van de teamcaptain in: 

Naam captain: ……………………………………………………………………… 

E-mail captain: ……………………………………………………………………… 

Tel. Nr. captain: …………………………………………………………………….. 

 
 
 
Geef in de tabel op de volgende bladzijde aan voor welke competitiesoort je het team wilt inschrijven 
door achter de gewenste competitiesoort een kruisje te plaatsen in de laatste kolom. 
 
  



 
Overzicht mogelijke competitiesoorten: 
 

Speeldag Dagdeel / Starttijd Competitiesoort Wedstrijden Ons 
team wil 
meedoen 
aan: 

Maandag Ochtend Dames dubbel 4x DD  
 Avond Dames dubbel 17+ 2x DD  
  Heren dubbel 17+ 2x HD  

Dinsdag Ochtend Dames dubbel  4x DD  
 Avond Heren dubbel 17+ 2x HD  

Woensdag Ochtend Dames dubbel 2x DD  
 Avond Dames dubbel 17+ 2x DD  
Donderdag Ochtend Dames dubbel 4x DD  
 Variabel 19.00 -20.00 8&9 tennis 17+ 2x D *  
  Heren dubbel 17+ 2x HD  
Vrijdag 19.00 Dames dubbel 17+ 4x DD  
 (thuis soms 20.00 uur) Heren dubbel 17+ 4x HD  
  Gemengd dubbel 17+ DD, HD, 2x GD  
Zaterdag Variabel 9.00 – 16.30 Dames 17+ 4x DE, 2x DD  
  Dames dubbel 17+ 4x DD  
  Heren 17+ 4x HE, 2x HD  
  Heren 35+ 4x HE, 2x HD  
  Heren dubbel 17+ 4x HD  
  Gemengd 17+ DE, HE, DD, HD, GD  
  Gemengd dubbel 17+ DD, HD, 2x GD  
Zondag Variabel 9.00 – 16.30 Dames 4x DE, 2x DD  
  Dames dubbel  4x DD  
  Heren 4x HE, 2x HD  
  Heren dubbel 4x HD  
  Heren 35+ 4x HE, 2x HD  
  Gemengd 2x DE, 2x HE, DD, HD, 

2x GD 
 

  Gemengd 35+ DE, HE, DD, HD, 2x GD  
  Gemengd dubbel DD, HD, 2x GD  
  8&9 tennis 17+ 2D*  

 
*Heren en dames spelen door elkaar. 
 
 
 

Eventuele opmerkingen: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


