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Aan de ouders van jeugdspeler in de voorjaarscompetitie: 
 

Het eerste competitieweekend zit er weer op … 
 
…. maar om zover te komen viel wat ons betreft niet mee. Met name (de toon van) de reacties van een 
aantal ouders hebben ons verbaasd en veel energie gekost. Wijzigingen naar aanleiding van reacties op de 
indeling hebben er zelfs toe geleid dat spelers bedankt hebben voor deze voorjaarscompetitie, wat wij zeer 
betreuren.  
 
Graag willen wij uitleggen voor welke uitdagingen CTO, jeugdcommissie en commissie wedstrijdtennis 
(CWT) staan bij het plannen van de competitie en welke spelregels wij hierbij hanteren. Daarnaast hopen 
we dat ouders begrijpen dat wij ontzettend ons best doen om het voor iedereen zo goed mogelijk te 
organiseren.  
 
Uitdagingen jeugdcompetitie 

• LTV Breukelen heeft een groot aantal jeugdspelers die competitie willen spelen. Daar zijn we 
ontzettend blij mee. We willen iedereen plaatsen, dat zorgt ervoor dat er per seizoen wijzigingen 
kunnen optreden in de teams.  

• LTV Breukelen heeft besloten dat jeugdteams altijd mogen meedoen aan de competitie. Dit in 
tegenstelling tot seniorenteams, die uitgeloot kunnen worden.  

• De KNLTB heeft jongere categorieën vaker op dezelfde zondagen ingepland met de andere jeugd- en 
seniorenteams.  

 
Dit zorgt ervoor dat het op de zondagen erg druk is en we weinig flexibel zijn wat betreft het indelen van 
de jeugdteams.  
 
Spelregels voor indeling competitieteams 
1. CTO bepaalt de samenstelling van de teams; 
2. In sommige gevallen kan de jeugdcommissie door CTO om advies gevraagd worden; 
3. Bij inschrijving kan een voorkeur voor samenspelen met bepaalde spelers of een heel team worden 

aangegeven. Wij kunnen echter niet garanderen dat met alle voorkeuren rekening gehouden kan 
worden. CTO en/of de JC overleggen eventuele wijzigingen ten opzichte van het vorige seizoen niet 
met spelers of ouders; 

4. Teamindelingen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst, zie ook punt 1; 
5. Na publicatie van de samenstelling worden de teams niet meer gewijzigd. 
 
Mochten jullie nog vragen hebben over deze brief, spreek dan gerust een van ons aan.  
 
Heel veel plezier en succes met het vervolg van de voorjaarscompetitie! 
 
Namens CTO, CWT en de jeugdcommissie. 
jc@ltvbreukelen.nl 
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