
 

Classificatie: Openbaar 

 
NAJAARSCOMPETITIE 

 
 
 

Dit jaar wordt er weer een normale Najaarscompetitie gespeeld. Dat betekent dat er niet om 
promotie/degradatie wordt gespeeld en de competitie wordt ingedeeld op basis van teamgemiddelde en 
niet op basis van teamrechten. 
 
Van 7 naar 5 speeldagen 
De speeldagen van de Najaarscompetitie zijn aangepast van 7 naar 5 speeldagen. Deze beslissing heeft de 
KNLTB niet zomaar genomen. In dit artikel licht de KNLTB de redenen verder toe. 

Speeldata 
De Najaarscompetitie start begin september en loopt tot en met eind oktober. Dit zijn de speeldata: 
 

 
 
 
Najaarscompetitieaanbod  
Voor senioren bestaat de Najaarscompetitie uit een zeer divers competitieaanbod op iedere dag van de 
week, voor zowel beginnende spelers (8&9) als voor topspelers en voor iedereen daar tussenin. Kortom, voor 
iedere tennisser is er een competitie die bij hem/haar past. 
 
Voordelen 8&9 Tennis: 
- Alleen voor (startende) recreatieve tennissers speelsterkte 8 en 9 (17+). 
- Per team zijn minimaal maar drie mensen nodig; 
- Gezelligheid staat voorop en iedereen speelt op zijn eigen niveau. Resultaten tellen niet mee voor de 
speelsterkte; 
- Elk team speelt twee dubbels (DD, HD of GD, alle combinaties mogelijk).  
- De competitie wordt op donderdagavond of op zondagmiddag gespeeld.  
- Voor deze competitie geldt Compact Spelen. Wedstrijden zijn daardoor maximaal 1,5 uur  
 
Vrijdagavondcompetitie NIET om de week 
In het najaar wordt de vrijdagavondcompetitie in tegenstelling tot de Voorjaarscompetitie NIET om de week 
gespeeld. Dit is vanwege de beperkte periode waarin in het najaar wordt gespeeld. Dit betekent dat als 
gevolg van de beperkte baancapaciteit 8&9 Tennis in het najaar NIET op vrijdagavond wordt aangeboden. 

Inschrijven   
Doe je mee? Je kan je dan individueel of met een team inschrijven dmv het invullen van formulier en dit 
uiterlijk 10 juni a.s. opsturen naar a-m@hotmail.nl.  
 
Voorwaarden voor inschrijving 
Indien een reeds ingeschreven team zich voor publicatie van de indeling terugtrekt, wordt er helaas door de 
KNLTB een boete opgelegd van € 115. Voor een terugtrekking van een reeds ingeschreven team na publicatie 
van de indeling geldt een boete van € 225. 

 

https://www.centrecourt.nl/nieuws/2021/11/knltb-najaarscompetitie-2022-van-7-naar-5-speeldagen/
https://www.centrecourt.nl/alles-voor-verenigingen/competitie-organiseren/senioren/8-9-tennis/
https://www.centrecourt.nl/alles-voor-verenigingen/competitie-organiseren/senioren/8-9-tennis/


 

Classificatie: Openbaar 

INSCHRIJFFORMULIER  
KNLTB NAJAARSCOMPETITIE 2022 

 
 
Ondergetekende wil graag deelnemen aan de KNLTB Najaarscompetitie 2022 en geeft zich op als 
 individueel teamlid (ik heb nog geen team en hoop dat de competitieleider een geschikt team voor me vindt) 
 invaller (want ik wil geen verplichtingen hebben) 
 teamcaptain met de volgende teamleden: 

 

NAAM SPEELSTERKTE BONDSNUMMER 

enkel dubbel 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

 
en voor de volgende  competitiesoort(en): 
 
maandag  ochtend   4DD  
  avond      17+  2DD op tijd   2HD op tijd    
dinsdag   ochtend   2DE 3DD  4DD  
   avond   2HD 17+ op tijd 
woensdag  ochtend   2DD op tijd 
   avond 17+  2DD op tijd   
donderdag  ochtend   4DD           50+ 4HD    
  middag   50+ 4HD op tijd 
  avond 17+  2D 8&9, alleen voor startende, recreatieve spelers   2HD op tijd               
vrijdag 17+  middag 50+  4DD   
   avond 17+  4DD  4HD   DD HD 2GD   
zaterdag   overdag 17+   2DE 3DD  4DE 2DD   4DD     
      2HE 3HD   4HE 2HD  DE HE DD HD GD  4HD  
    35+   4HE 2HD   2HE-3HD 
    50+  4HD   
   avond 25+  DD HD 2GD  4HD   4DD      
zondag   overdag   4DE 2DD  4DD   4HE 2HD          4HD  2DE 2HE DD HD 2GD 
      DD HD 2GD 
    17+  2D 8&9, (recreatieve spelers vanaf 13.30 uur)               DE HE DD HD GD 
    35+   4HE 2HD   DE HE DD HD GD 
    
De voorkeur gaat uit naar de:      1ste      2e       3e       4e        5e       6e       7e      klasse of     hoofdklasse 
 
Inschrijving / terugtrekking van een team 
Ondergetekende verklaart zich akkoord met de vergoeding van de inschrijving bij deelname afhankelijk van de competitiesoort en -dag  
dan wel de boete die door de KNLTB wordt opgelegd bij terugtrekking van een ingeschreven team. Deze boete bedraagt circa € 120 bij 
terugtrekking voor- en € 230 nadat de indeling heeft plaatsgevonden door de KNLTB. 
 

Sluiting inschrijving 
Dit formulier dient uiterlijk 10 juni 2022 per e-mail te worden opgestuurd naar Anne-Marie van de Griend, e-mail: a-m@hotmail.nl 
 
Competitiekosten  
De competitiekosten zijn afhankelijk van het aantal keren dat je team thuis speelt en van de soort competitie. De deelnamekosten per 
team (+ € 110 tot € 130 per team, afhankelijk van het aantal thuiswedstrijden) worden voor de start van de competitie door de captain 
overgemaakt aan de penningmeester. De captain ontvangt daarvoor een rekening.   
De kosten van een competitieschotel bedragen circa € 40 per keer en wordt op elke thuisspeeldag voldaan.  
 
Datum: …………………………       ………………………… 
         Handtekening 
 
 
Team leden  
Alle teamleden moeten worden aangemeld, voor latere invallers zal iedere keer bij de VCL per email nagevraagd moeten worden of zij speelgerechtigd 
zijn volgens de KNLTB-regels, zeker indien wordt ingeschreven op teamgemiddelde) 
 


