
 
 

KNLTB  Voorjaarscompetitie 2020 
 
De competitie van dit jaar is afgelopen en dus tijd om je alvast in te schrijven voor de voorjaarscompetitie voor volgend jaar. 
Dit kan uiterlijk tot 18 december.  
 
De vrijdagavond zit meestal redelijk vol, er is ruimte voor 6 teams maar je kunt je natuurlijk ook inschrijven voor de zaterdag 
en zondag. Voor het competitie aanbod en data zie hieronder.  
 
Aanvangstijden Voorjaarscompetitie : 
Alle avondcompetities :  18.45  uur 
Vrijdag          variabel tussen 11.00 en 13.00 uur 
Zaterdag en zondag  variabel tussen 9.00 uur en 14.00 uur. 
 
De voorjaarscompetitie wordt in het algemeen gespeeld in afdelingen van acht ploegen, waarin een halve competitie wordt 
gespeeld (zeven speeldagen). De teams worden door de KNLTB ingedeeld op basis van het teamgemiddelde. 
 
Een competitie team bestaat, afhankelijk van de competitie-soort, uit minimaal 4 spelers, waarbij opgemerkt dat als een team uit 
het minimale aantal spelers bestaat, alle spelers de verplichting hebben om iedere competitie-wedstrijd aanwezig te zijn.  

 
Bij teveel deelname van teams aan een competitie zal er worden geloot, waarbij teams, die naar een andere competitie uit 
willen wijken, die mogelijkheid krijgen. We laten zoveel teams toe als we kunnen plaatsen met toestemming van de bond. Er zijn 
door variabele begintijden wat meer mogelijkheden. 
 
Wil je eens proeven aan de competitie omdat je geen idee hebt wat het inhoudt of, omdat je nieuw bent en nog niemand kent 
dan is opgeven als reserve een goede mogelijkheid. Wij hebben het liefst een hele lijst met reserves zodat we kunnen kiezen. 
 
Het is mogelijk dat 1 persoon meedoet aan twee verschillende competitiesoorten op verschillende dagen, of bij twee 
verschillende verenigingen. Men moet hier wel dispensatie voor aanvragen en/of dat bij beide verenigingen regelen. 
Aan het meedoen aan de competitie zijn kosten verbonden, deze worden te zijner tijd met jullie verrekend. Deze kosten bestaan 
uit de teambijdrage voor de KNLTB ( € 37,71 ) en de tennisballen die nodig zijn bij de thuiswedstrijden. 
 
Stuur de aanmelding van je team voor25 december naar Nannet: nannetaarts@gmail.com / 06-35121987 of naar Carlien : 
carlienligtenberg@gmail.com / 0645975409 
 
Vermeld hierbij: 
Spelers + bondsnummer 
teamcaptain  
competitiesoort + voorkeur speeldag. 
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