
TOELICHTING VOORJAARSCOMPETITIE SENIOREN 2021  
Inschrijving sluit op 22 December 2021 
Inschrijving uitsluitend via deze link  https://forms.gle/QFUhG8Gyv944wv2T8  

 
Competitievormen voorjaar 2022 

Inschrijving voor alle vormen is mogelijk met uitzondering van: 
- avondcompetities op de maandag, dinsdag, woensdag en donderdag 
- zaterdag heren/dames varianten met 3 enkels/2 dubbels 
 

https://forms.gle/QFUhG8Gyv944wv2T8


Speeldata voorjaar 2022

 

 

 

Plaatsingsprocedure bij meer inschrijvingen dan plekken 

Algemeen 

Teams met weinig tot geen competitie-ervaring wordt dringend geadviseerd op de vrijdag of zondag 
te spelen. Dan is er voldoende tijd/ruimte om de wedstrijden te spelen. De TC zal bij plaatsing 
hiermee rekening houden. 
 

Vrijdagavondcompetitie 

De opzet van de vrijdag is veranderd. De competitie heeft 5 speelronden. Er wordt om de week 
gespeeld. De ene week de Dames/Heren dubbels. De andere week de gemengd en 8/9. 
Je kan in beide soorten uitkomen (en dus 10 keer een competitieavond spelen!!) 
 

● In totaal kunnen er 6 dames/heren dubbelteams geplaatst worden. 
● In totaal kunnen er 6 gemengd/8-9 teams geplaatst worden. 
● Teams met een 1e voorkeur voor vrijdag hebben voorrang op teams die op andere dagen 

niet geplaatst zijn. 
 
Zaterdagcompetitie 

De zaterdag is voor de merenwijk de “prestatieve” dag.   

● In totaal kunnen er tussen de 18 en 22 teams ingeschreven worden, afhankelijk van de 
verdeling tussen competitievormen met enkel en dubbel varianten. 



● Teams met een 1e voorkeur voor zaterdag hebben voorrang op teams die op andere dagen 
niet geplaatst zijn. 

● De Merenwijk heeft in totaal 17 competitie rechten in verschillende competitievormen (bv 
Heren17+, Gemengd17+).  

● Teams die niet geplaatst zijn kunnen naar een andere speeldag en krijgen het voorjaar 2023 
voorrang. 

 
Zaterdag- zondagteams mede verantwoordelijk voor een baancommissaris 
Om de zaterdag en zondagcompetitie in goede banen te leiden zijn is een baancommissaris nodig. 
De baancommissaris is aanspreekpunt voor de thuisspelende teams en zorgt ervoor: 
- dat teams op tijd met partijen aanvangen; 
- dat teams niet langer dan de maximale rusttijd tussen partijen nemen (meestal max een kwartier, 
   ook al heb je drie lange sets gespeeld); 
- indien partijen uit de planning van het baanschema lopen zorgen voor een oplossing; 
- in geval van een discussie over spelregels etc contact leggen met een van de VCL’s van de  
  vereniging. 
 
In de praktijk zal dit betekenen dat de zaterdag en zondag teams elk 1 keer per competitie één 
dagdeel verantwoordelijk zijn voor het leveren van de baancommissaris.  
 
 

 
  



Kosten 

Er zijn ook kosten verbonden aan het spelen van competitie: o.a. bondsafdrachten, gebruik van 
ballen, administratie e.d. De volgende bedragen zullen aan de teams door worden doorbelast: 

Competitiesoort Bedrag 

Senioren recreatiecompetitie  woensdag/ 8&9 competitie € 70,- 

Senioren dames maandagochtendcompetitie (4 dubbels) € 115,- 

Senioren dames / heren / gemengd vrijdagavondcompetitie € 115,- 

Senioren dames / heren / gemengd zaterdag dubbel competitie € 125,- 

Zomer woensdagavond € 115,- 

Senioren dames / heren zondag dubbel competitie € 125,- 

Senioren dames  / heren  zaterdagcompetitie € 185,- 

Senioren dames / heren / gemengd zondagcompetitie € 185,- 

Voor eventuele vragen kunt u bij de Technische commissie terecht, via tc.ltvmerenwijk@gmail.com .  

mailto:tc.ltvmerenwijk@gmail.com

