
KNLTB VOORJAARSCOMPETITIE 2020 SENIOREN 
 
Tot en met 31 december 2018 kan er ingeschreven worden voor de voorjaarscompetitie 2020.  
 
Speeldagen  
TV Wolfsbosch biedt senioren verschillende mogelijkheden om deel te nemen aan de KNLTB 
Voorjaarscompetitie 2020. Van dinsdag tot en met zondag kan er worden gespeeld. Op de 
aanvoerdersavond ontvang je een pakket met ballen, wedstrijdformulieren, wedstrijd- en 
baanschema’s en nadere informatie over de competitie. Op deze avond kun je ook vragen stellen. 

 
Voorjaarscompetitieaanbod 2020 Noord Brabant 

 
MA DI WOE DO VR ZA ZO 

Heren Dubbel 50+ 
Middag(4HD) 

Dames Dubbel 
Ochtend(4DD) 

Zomeravond 
17+*(4DD of 4HD of 
DD-HD-2GD) 

8&9-Tennis 17+* 
Avond(2D) 
Dames 
Ochtend(2DE-3DD) 
Dames Dubbel 
Ochtend(4DD) 
Dames Dubbel 
Middag(4DD)  
Dames Dubbel 17+ 
Avond(4DD) 
Gemengd Dubbel 
17+ Avond(DD-HD-
2GD) 

Dames Dubbel 35+ 
Avond(4DD) 
Dames Dubbel 17+ 
Avond(4DD) 
Heren Dubbel 50+ 
Middag(4HD)  
Heren Dubbel 35+ 
Avond(4HD) 
Heren Dubbel 17+ 
Avond(4HD) 
Gemengd Dubbel 
50+ Middag(DD-HD-
2GD) 
Gemengd Dubbel 
35+ Avond(DD-HD-
2GD) 
Gemengd Dubbel 
17+ Avond(DD-HD-
2GD) 

Dames 17+ (2DE-
3DD) 
Dames 17+ (4DE-
2DD) 
Dames Dubbel 
17+(4DD)  
Heren 35+ (2HE-3HD) 
Heren 35+ (4HE-2HD)  
Heren 17+ (4HE-2HD) 
Heren Dubbel 
50+(4HD)  
Heren Dubbel 17+ 
(4HD)  
Gemengd 17+ (DE-
HE-GD-DD-HD) 
Gemengd Dubbel 
17+ (DD-HD-2GD) 
Gemengd 13 t/m 17 
jaar (2DE-2HE-2GD) 

8&9-Tennis 17+* 
Middag(2D) 
Dames (4DE-2DD)  
Dames Dubbel (4DD)  
Heren (4HE-2HD)  
Heren 35+ (4HE-2HD) 
Heren Dubbel (4HD) 
Gemengd (2DE-2HE-
DD-HD-2GD) 
Gemengd 35+ (DE-
HE-GD-DD-HD) 
Gemengd 17+ (DE-
HE-GD-DD-HD) 
Gemengd Dubbel 
(DD-HD-2GD) 
Junioren11 t/m 14 
jaar*(4E-2D)  
Meisjes 13 t/m 17 
jaar(4DE-2DD)  

Jongens 13 t/m 17 
jaar (4HE-2HD) 
Gemengd 13 t/m 17 
jaar* (2DE-2HE-2GD) 
Tenniskids Rood 
(Enkels) 
Tenniskids Oranje 
(Enkels en dubbels) 
Tenniskids Groen 
(4E-2D)  

Competitiedata 

 
 
 



Een paar opmerkingen: 

 In verband met de populariteit van de vrijdagavond zijn wij wellicht weer genoodzaakt te 
loten voor deelname. We hopen wederom 10 teams te kunnen plaatsen; dit hangt echter af 
van het aantal trainingsbanen. Vorig jaar hoefde net niet geloot te worden op de 
donderdagavond; op deze avond is het aantal competitiebanen maximaal 3, hetgeen 
betekent dat maximaal 4 teams mogen spelen. De plaatsings- en lotingsprocedure is te 
vinden op www.wolfsbosch.nl. De eventuele loting vindt plaats op dinsdag 7 januari 
19.30 in ons clubhuis. 

 Wij willen nadrukkelijk: 
o de mogelijkheid om competitie te spelen op donderdag, zaterdag en zondag onder de 

aandacht brengen. 
o de mogelijkheid om competitie te spelen voor nog niet geoefende en beginnende 

leden onder de aandacht brengen op de donderdagavond (8&9 Tennis). 

 Afhankelijk van de drukte streven wij ernaar om op zaterdagen de thuiswedstrijden te laten 
beginnen tussen 12.00 en 13.30 uur. 

 Bij alle competities zal bij alle (gemengd) dubbelspelen een super tie-break worden 
gespeeld als derde set. Er wordt geen Beslissend Punt Systeem gespeeld (alleen bij de 8&9 
Tennisavond).. 

 Bij alle avondcompetities gaan de lampen uit om 23.00 uur. 

 In competities waar zowel dubbelspelen als enkelspelen worden gespeeld, hoeven de 
opstellingen voor de dubbelspelen pas na het spelen van de enkelspelen te worden 
ingevuld. 

 Het is eenvoudiger gemaakt om in te vallen; voor twee keer per week spelen hoeft geen 
dispensatie aangevraagd te worden. 

 De competitiebijdrage is verlaagd tot eur 90 per team. Dit was eur 110 (tretorn ballen) resp 
eur 130 (dunlop ballen). Alle teams gaan met babolat omni ballen spelen en alle teams 
moeten de ballen na de competitiedag op de keukenkastjes achterlaten.  

 
Inschrijven: 
Meedoen? Inschrijven voor de voorjaarscompetitie kan door een mail te sturen aan 
knltbcompetitie@wolfsbosch.nl. Het volgende moet je daarin vermelden: alle namen van de spelers, 
mobiele telefoonnummer en email van de aanvoerder en de gewenste competitie (vorm, dag(deel) 
en eventueel klasse). De inschrijving sluit op 31 december.  
 
Randvoorwaarden: 

- De Technische Commissie streeft naar dames- en herenteams van minimaal 5 spelers en 
gemengde teams van minimaal 6 spelers.  

- Bij de indeling moet rekening worden gehouden met de speelsterktes.  
- Van de deelnemers wordt de verantwoordelijkheid verwacht dat zij op alle competitiedata 

met voldoende mensen de wedstrijden kunnen aanvangen. Eventuele (financiële) 
consequenties van niet-voltallige teams worden op het team verhaald. 

- Met je inschrijving geef je aan akkoord te gaan met de inning van de competitiebijdrage via 
automatische incasso bij de aanvoerder. De aanvoerder dient deze zelf door te berekenen 
aan de andere spelers. De bijdrage betreft eur 90 voor alle teams. Er wordt gespeeld met 
babolar omni ballen. Na afloop van de competitiedag dienen de ballen op de keukenkastjes 
gezet te worden; dit geldt voor alle teams! Deze worden gebruikt bij andere activiteiten zoals 
toernooien. 

- De Technische Commissie (TC) zal zich inspannen om zoveel mogelijk inschrijvingen voor 
de competitie te honoreren. Er kan géén garantie worden gegeven dat je aan je voorkeur 
competitie kunt deelnemen. Dat heeft te maken met de voorschriften van de KNLTB en de 
mogelijkheden binnen de vereniging. 

- De competitieleider zal de competitie- en baanschema’s tijdig bekend maken. 
- Met inschrijving voor de competitie verplicht het team zich gedurende de weken dat de 

competitie loopt beschikbaar te zijn, inclusief eventuele inhaal- en/of promotiewedstrijden. 
- Bij terugtrekking van een team uit de voorjaarscompetitie 2019 kunnen wij een boete van € 

225,00 verschuldigd zijn aan de KNLTB. De TC behoudt zich het recht voor om deze kosten 

mailto:knltbcompetitie@wolfsbosch.nl


door te berekenen aan degenen die deze kosten hebben veroorzaakt. Dit geldt tevens voor 
door de KNLTB doorberekende kosten voor het onvoltallig verschijnen op de wedstrijddag. 

- De TC heeft het recht een boete door te berekenen aan individuele spelers en/of teams die 
door de KNLTB zijn opgelegd wegens wangedrag zoals vermeld in het KNLTB 
competitiereglement. Tevens heeft de TC het recht om individuele spelers en/of teams een 
boete op te leggen wegens wangedrag en/of het weigeren van competitiespelers om 
(samen) competitie te spelen. 

 
Om ook alvast te noteren 
De aanvoerdersavond Voorjaarscompetitie Senioren staat gepland op dinsdagavond 24 maart om 
19.30 in ons clubhuis.  
 
Namens de Technische Commissie, 
 
Roland de Die, competitieleider senioren (voorjaar) 
Anne Spoor, competitieleider senioren (najaar en winter) 
 
 


