
        Jaarkalender 2021 Senioren             

 

Klik op de links voor meer info. 

Datum Activiteit 
Inschrijven 

voor 

KNLTB 

Rating? 

24 juli - 1 aug 

KNLTB Open Rating toernooi:  

Royal Hakvoort Shipyard Gouwzeetoernooi 2021 

Meerdere wedstrijden in de week, met andere clubs,  

Zaterdag halve finales, Zondag finales 

17 juli Ja 

15 aug 

17+ familietoernooi Gezellig zondag middag mix toernooi.  

Alle 17+ combi's die op familie van elkaar lijken zijn toegestaan (vader/zoon/neef, 

moeder/dochter). 

5 aug Nee 

21-29 aug 

Clubkampioenschappen .  

In beginners en (zeer) gevorderde poules, strijd je die week via een aantal 

wedstrijden tegen clubgenoten om de poule winnaar.  

18 aug Ja 

12 september Het Monnickendams Verbond Mix toernooi - voor 18-30 jarigen 1 sept Nee 

18 sept LadiesDay - dames only 10 sept Nee 

2 oktober '21 Mannendag - Bier, BBQ & Tennis  Nee 

oktober '21 - 

maart '22 

Winterkoppel: 2e zondag v.d. maand okt 2020 t/m maart 2021. Gezellig uurtje 

tennissen in alle dubbel koppel vormen 
18 okt Nee 

 

Tijdens het hele seizoen: 
Inschrijven 

voor 

KNLTB 

Rating? 

Racket Trekken: elke Maandag ochtend en avond en vrijdagacond 

Wil je andere tennisleden leren kennen of heb je gewoon zin om te tennissen, dan kun je 

meedoen met rackettrekken. Geen partner nodig. Probeer het een keer 

continue 

via 

WhatsAp 

Nee 

Clubladder:  Elke 2 weken een leuke wedstrijd 

De app regelt wedstrijden op jouw niveau en wanneer jouw het uitkomt. Enkel of Dubbel 

(GD/HD/DD door elkaar).  

kan altijd Nee 

KNLTB Toernooien:  Speel het hele jaar toernooien in de regio.   Ja 

Competitie met een team tegen andere clubs 

Naast de nieuwe 8&9 competitie voor de startende tennissers met speelsterkte 8 en 9 (17+), zijn 

er competities voor alle niveaus en op verschillende dagen. Zeven dagen per seizoen 

• De Zomeravondcompetitie op woensdagavonden in mei en juni. 

• De Najaar competitie in september en oktober. 

• De voorjaarscompetitie in april en mei 

voorjaar'22: 

dec ‘21 

zomer '22: 

maart ‘22 

najaar '22: 

juni ‘22 

Ja 

 

https://www.tcmonnickendam.nl/Gouwzeetoernooi
https://www.tcmonnickendam.nl/FamilieMix
https://www.tcmonnickendam.nl/royal_hakvoort_clubkampioenschappen_tcm_2021
https://www.tcmonnickendam.nl/MonnickendamsVerbond
https://www.tcmonnickendam.nl/Ladiesday
https://www.tcmonnickendam.nl/mannendag
https://www.tcmonnickendam.nl/Winterkoppelcompetitie
https://www.tcmonnickendam.nl/rackettrekken
https://www.tcmonnickendam.nl/ladder
https://www.toernooi.nl/tournaments
https://www.tcmonnickendam.nl/aanbod_competitie_2021

