
 Inschrijfmogelijkheden KNLTB Voorjaarscompetitie 2019  
 

Overzicht: 

 
 

DE = Dames Enkel     HE = Heren Enkel      DD = Dames Dubbel      HD = Heren Dubbel      GD = Gemengd Dubbel      WD = Willekeurig Dubbel (alle combinaties mogelijk) 
CS = Compact Spelen (BPS en 3e set Super Tiebreak)      BPS = Beslissend Punt Systeem (na 40-40 beslissend punt)  

 

Inschrijven kan door onderstaande gegevens te e-mailen naar tc@tv-de-ren.nl: 

• Competitie keuze (leeftijdgrens, dagdeel en wedstrijdcombinaties) en alle teamleden 

• Naam, Telefoonnummer en Email aanvoerder 

 
Uiterlijk inleverdatum maandag 24 december 2019 
 

Competitieleider:  Jan van den Eijnden     Tel: 332060 (0622608862)  Lilian van Asten   Tel: 332087 (0615897995) 



Planning: 

 
 * 22 april en 10 juni valt op een maandag (2e Paasdag/Pinksterdag)) en wordt reglementair gezien als de zondag van week 16/24 

 
 

Informatie: 
 
De 8&9 competitie is voor de echte beginners, deze teams bestaan uit minimaal 3 personen. Er worden 2 dubbels compact gespeeld en de 

voor elke wedstrijd kan het team willekeurig samengesteld worden (HD,DD,GD). Wedstrijdresultaten tellen niet mee voor de ranking. 
 
Voor alle competities, waarin niet compact gespeeld wordt, wordt verkort gespeeld (3e set Tiebreak). 

 
Meer informatie via www.tv-de-ren.nl (Senioren – Competitie) of via www.knltb.nl  

 
Wanneer er meer teams zich opgeven dan er geplaatst kunnen worden zal er geloot worden. 

Heb je geen compleet team en wil je toch competitie spelen, geef je dan toch op. 
We kijken dan of we nog een team kunnen vormen of dat je als reserve in een team geplaatst kan worden. 
 

De competitiebijdrage is €65 per team. Elk team krijgt na de competitie 4 dozen van de gebruikte ballen. 
 

Dispensatie kan aangevraagd worden voor het spelen in twee teams.  
Je bent dan verplicht om minimaal 4 wedstrijden in beide teams mee te doen (dus 4 dagen). 
Een speler mag meer dan 2x per week spelen zonder dispensatie. Een speler mag echter niet meer, na 2 x in een hoger geklasseerd team te 

hebben gespeeld, in lager geklasseerd team spelen. Klasseverschil is 2,0.  
Voor verder informatie contact opnemen met een van de competitieleiders. 

 

http://www.tv-de-ren.nl/
http://www.knltb.nl/

