
 
 
 
 
 
Beste leden, 
 
Graag informeren wij je over de mogelijkheden tot inschrijven voor de KNLTB Voorjaarscompetitie 
2022 én de Zomeravondcompetitie 2022. Vanaf nu is het ook mogelijk om de 8&9 competitie tijdens 
de Voorjaarscompetitie op vrijdag avond te spelen. Voor het volledige overzicht van alle mogelijke 
competities kijk je verderop in het schema. Allereerst volgt informatie over de Voorjaarscompetitie 
en de Zomeravondcompetitie 2022. 
 
 
Voorjaarscompetitie 2022 
Omdat de vrijdagavondcompetitie steeds populairder wordt kan het voor verenigingen lastig zijn om 
als gevolg van een beperkte baancapaciteit alle spelers op vrijdagavond competitie te laten spelen. 
Daarom heeft de KNLTB besloten om met ingang van 2022 tijdens de KNLTB Voorjaarscompetitie op 
vrijdagavond ‘om de week’ te spelen. Wat betekent dit concreet: 

 Teams spelen om de week competitie. De gemengde teams én 8&9 tennis starten de 
competitie op vrijdag 1 april 2022, de heren- en damesteams starten op vrijdag 8 april 2022. 

 Alle teams spelen volledige wedstrijden met een supertiebreak in de 3e set. 

 Ieder team heeft in totaal 5 speeldagen. 
 
Speeldata: de Voorjaarscompetitie vindt plaats in week 13 t/m 23. Voor het volledige overzicht welke 
categorieën op welke data gespeeld worden klik je hier. 
 
 
Zomeravondcompetitie 2022 
Zoals jullie weten is er in mei en juni ook altijd de mogelijkheid om op woensdagavond mee te doen 
aan de Zomeravondcompetitie. Dit kan óók als je meedoet aan de Voorjaarscompetitie. Elke 
competitie bestaat uit vier dubbels: (4x HD), (4x DD) of (2x GD, DD, HD). Er wordt gespeeld op basis 
van compact spelen: bij 40-40 wordt er gebruik gemaakt van het beslissend punten systeem en er 
wordt een beslissende wedstrijdtiebreak gespeeld op het moment dat in een dubbel de stand één set 
gelijk is.  
 
Speeldata: de Zomeravondcompetitie vindt plaats in week 19 t/m 25; 11 mei t/m 22 juni elke 
woensdagavond. 
 
Om in te schrijven voor deze competitie krijgt u begin 2022 nog een mail met inschrijfformulier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://www.centrecourt.nl/media/pygpn15h/data-voorjaarscompetitie-alle-2022-definitief.pdf?utm_source=knltb_sfmc&utm_medium=email&utm_campaign=ES_Competitie+Update+-+Aanbod+Voorjaarscompetitie+2022_26102021&utm_content=Button+%7c+Speeldata+VJC


Competitie aanbod Voorjaarscompetitie en Zomeravondcompetitie 2022 
Het volledige aanbod van de Voorjaarscompetitie en Zomeravondcompetitie 2022 is te vinden in 
onderstaand schema. 
 

 
Competitie aanbod Voorjaarscompetitie en Zomeravondcompetitie 2022 

 
 
Inschrijven 
Vanaf heden kan er ingeschreven worden voor de Voorjaarscompetitie 2022. Inschrijven kan PER 
TEAM of INDIVIDUEEL. Per team opgeven heeft de voorkeur. Wanneer je individueel opgeeft hangt 
het af van de inschrijving van andere leden of er al dan niet een team gevormd kan worden. De 
ervaring leert dat het vaak lastig is om individuele inschrijvingen toe te voegen aan een team. 
 

<<Klik Hier>> om bij het inschrijfformulier te komen. 
 

De inschrijving van de Voorjaarscompetitie 2022 sluit op maandag 3 januari 2022. 
 
 
Wij hopen op veel inschrijvingen! 
 
Bij vragen, neem gerust contact op.  
 
 
 
Met sportieve groet, 
Lisette Kremers, Competitieleiding Bolete  
06-28197169 

___________________________________________________________________________ 

https://www.bolete.nl/form/Inschrijfformulier

