Inschrijven voor KNLTB Voorjaarscompetitie 2022
Beste leden het is weer tijd om na te denken over de voorjaarscompetitie van 2022.
Onderaan bijgevoegd vind je het overzicht van de mogelijkheden om in te schrijven en de
speeldata.
Er is dit jaar een belangrijke wijziging op vrijdag, dit is de wijziging vanuit de KNLTB:
De vrijdagavondcompetitie wordt steeds populairder. Hierdoor kan het voor verenigingen lastig zijn om als
gevolg van een beperkte baancapaciteit alle spelers op vrijdagavond competitie te laten spelen. Vorig jaar
deden we onderzoek naar mogelijke oplossingen. Om de drukte op vrijdagavond te reguleren én
toekomstige groei mogelijk te maken zal er met ingang van 2022 tijdens de KNLTB Voorjaarscompetitie op
vrijdagavond 'om de week' worden gespeeld.
Wat houdt 'Om de week spelen' op vrijdagavond precies in?
• Teams spelen om de week competitie, de gemengde teams én 8&9 Tennis starten één week
eerder dan de reguliere competitie, namelijk op 1 april; de heren- en damesteams starten gelijk met
de reguliere competitie op 8 april.
• Alle teams spelen volledige wedstrijden met een supertiebreak in de 3e set;
• Ieder team heeft in totaal 5 speeldagen, om de overlap met toernooien en andere activiteiten van de
verenigingen zoveel mogelijk te beperken;
• De totale organisatie voor de VCL op vrijdagavond is daarmee 10 weken (exclusief inhaaldagen).
De overige competitiesoorten duren gewoon 7 weken.

Nu is bij TV de Ren de vrijdag vol met HD en DD teams, ook staan er enkele dubbelteams op de
wachtlijst, daar verandert dus niets in, maar er ontstaat wel ruimte voor maximaal 4 mix teams op
vrijdag.
Aanvullende 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.
• Meer informatie over de competitie via www.tv-de-ren.nl (Senioren – Competitie) of via
www.knltb.nl
• 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.

Competitieleiders:
Lilian van Asten
Marijke van Mill

Tel: 0615897995
Tel: 0613406218

Bijgevoegd onder document:
• Speeldata voor voorjaar 2022
• Overzicht van de competitie mogelijkheden in Brabant voor 2022, en ik vind het erg fijn om
mede te kunnen delen dat op donderdagavond er nu ook een herendubbel competitie is.
Bijgevoegd als losse bijlage
• Competitie regelement van T.V. de Ren. (mochten er teveel teams op een dagdeel zich
aanmelden)

