
Inschrijving KNLTB-competitie 2020 
 
Je kunt je weer inschrijven voor de najaarscompetitie 2020, dat kan op twee verschillende manieren 
inschrijven: per team of individueel. Bij individuele inschrijving is er echter geen garantie dat je in een 
team geplaatst kunt worden (er meot wel plaatst zijn) 
Je kunt je ook opgeven als reserve, zodat je bij teams in kunt vallen indien dit nodig zou zijn. 
Een team verplicht zich (bij inschrijving én bij plaatsing) tot deelname en de teamleden verklaren 
hierbij bekend te zijn met de regels omtrent teaminschrijving. Mocht het team, om welke reden dan 
ook, niet volgens de regels deelnemen aan de competitie dan is dit team verplicht de boete van de 
KNLTB die daarvoor staat te voldoen. 
 
De wedstrijden worden gespeeld vanaf de week van maandag 7 september 2020 en de competitie 
eindigt op zondag 25 oktober 2020. Dus 7 weken aangesloten, ook gedurende de herfstvakantie. 

Regels voor teaminschrijving 
• Een competitieteam bestaat uit minimaal 6 personen. Wanneer een team zich met minder 

dan 6 personen opgeeft, bestaat de mogelijkheid dat aan dit team individuele inschrijvingen 
worden toegevoegd.  

• Iedereen die zich inschrijft verplicht zich, indien ingedeeld, ook daadwerkelijk competitie te 
spelen. Als het team om welke reden dan ook (incompleet spelen, niet komen opdagen, 
onreglementair verzetten van een wedstrijd, onreglementaire deelname van een invaller, te 
laat invoeren van de uitslagen…) een boete krijgt van de KNLTB, zijn de kosten van deze 
boete voor rekening van de teamleden. Mochten de regels niet geheel duidelijk zijn, neem 
dan contact op met de VCL (Verenigings Competitie Leider), Eric van Zoggel. 

• De captain is verantwoordelijk voor volledige invulling en tijdige inlevering van dit formulier. 
Niet volledige of tijdige invulling kan betekenen dat een team niet aan de competitie kan 
deelnemen. 

• Let op: Op alle competitiedagen is er een maximumaantal teams dat we mogen/kunnen 
inschrijven i.v.m. de baancapaciteit en baanbeschikbaarheid. 

• Inschrijven kan tot en met 22 juni 2020, middels bijgevoegd formulier. 
 
Aanvangstijden van de wedstrijden: 
Dinsdagmorgen: 9.30 uur 
Donderdagmorgen: 9.30 uur 
Vrijdagavond: 19.00 uur 
Zaterdag: tussen 9.00 - 16.00 uur (variabele begintijden) 
Zondag: tussen 9.00 - 16.00 uur (variabele begintijden) 
 
Eric van Zoggel, VCL 
ericvanzoggel@home.nl 
06-20053343 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

INSCHRIJFFORMULIER KNLTB COMPETITIE 2020 
TEAMINSCHRIJVING SENIOREN. 
 
Naam Captain  : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
Adres   : ......................................................................................................................... 
Telefoonnr.  : ......................................................................................................................... 
Mobiel tel.nr.  : ……………………………………………………………………………………………………………………. 
e-mailadres  : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
     
Naam captain + teamleden……………….      Geb.datum Enk. Dub. KNLTB-nummer… 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     

Hier aankruisen aan welke competitiesoort je wilt spelen 
 

 
 

 Dinsdagmorgen Dames dub (4*DD)    
    Zondag Gem. 17+ (DE HE DD HD GD) 
 Donderdagmorgen Dames (2DE, 3DD)   Zondag Gem. (2*DE 2*HE DD HD 2*GD) 
 Donderdagmorgen Dames dub (4*DD)   Zondag Gem. 35+ (DE HE DD HD GD) 
    Zondag Gem. dubbel (DD, HD, 2GD)  
 Vrijdagavond Gem dubbel 35+ (DD HD 2*GD)   Zondag Dames (4*DE 2*DD) 
 Vrijdagavond Herendubbel 35+ (4*HD)   Zondag Damesdubbel (4DD)  
 Vrijdagavond Damesdubbel 35+ (4*DD)   Zondag Heren 35+ (4*HE 2*HD) 
 Vrijdagavond. Gem. dubbel 17+ (DD HD 2*GD)   Zondag Heren (4*HE 2*HD) 
 Vrijdagavond Damesdubbel 17+ (4*DD)   Zon Herendubbel (4HD)  
 Vrijdagavond. Herendubbel 17+ (4*HD)  
   
 Zaterdag Gemengd 17+ (DE HE DD HD GD)  
 Zaterdag Gemengd dub 17+ (DD HD 2*GD)  
 Zaterdag Heren 17+ (4*HE 2*HD)  
 Zaterdag Heren Dubbel 17+ (4*HD)  
 Zaterdag Heren Dubbel 50+ (4*HD) (NIEUW) 

 

 
 Zaterdag Heren 35+* (2*HE 3*HD)  
 Zaterdag Heren 35+ (4*HE 2*HD)  
 Zaterdag Dames 17+* (2*DE, 3*DD)  
 Zaterdag Dames dub 17+ (4*DD)   
 Zaterdag Dames 17+ (4*DE, 2 DD  



DIT FORMULIER VÓÓR 22 juni 2020 MAILEN NAAR: ericvanzoggel@home.nl.  
Dus níét inleveren bij de bar van het paviljoen 


