
 

  

 

 

 

Opgave voorjaarsscompetitie TV Napoleon senioren 2020 
 

De technische commissie (TC) van TV Napoleon  moet tussen 2 en 14 januari 2020 de opgaven voor de 

voorjaarscompetitie opsturen naar de KNLTB. Om dit zo goed mogelijk te doen moeten we voor 5 januari de 

opgaven binnen hebben om de teams samen te kunnen stellen. Leden kunnen als team opgeven. Individueel is 

ook mogelijk maar we kunnen niet garanderen dat we een team kunnen samenstellen. Leeftijd, speelsterkte en 

ploegsamenstelling moet dan bij de samenstelling van het team kloppen. Merk op dat de technische commissie 

de uiteindelijke teamsamenstelling bepaalt maar daarbij wel zoveel als mogelijk rekening houdt met de wensen 

van de leden. 

 

De team opgaven naar de bond moeten voldoen aan het competitie reglement. De belangrijkste regels die de 

samenstelling van een team bepaalt zijn: 

1. Een vereniging is verplicht haar hoogste ploeg in elk van de verschillende competitiesoorten zodanig op 

te stellen dat op iedere wedstrijddag het puntengemiddelde van deze hoogste ploeg lager is dan of 

gelijk is aan het puntengemiddelde van iedere lagere ploeg. Het puntengemiddelde van een ploeg 

wordt bepaald door de speelsterkte van de individuele spelers in een ploeg. 

2. Een vereniging is verplicht haar resterende ploegen in elk van de verschillende competitiesoorten in 

volgorde van sterkte zo op te stellen dat op iedere wedstrijddag het puntengemiddelde van een lagere 

ploeg niet meer dan 1 punt lager mag zijn dan het puntengemiddelde van een hogere ploeg. 

3. Het ploeggemiddelde van het team en de resultaten van afgelopen jaar bepalen in welke klasse het 

team wordt ingedeeld. Dit gaat volgens regels van de KNLTB 

 

In de bijlage wordt een overzicht gegeven van de inschrijfmogelijkheden per competitiesoort. Vorig jaar is de 

voorjaarscompetitie volledig opnieuw ingedeeld. De competitierechten die we vorig jaar verworven hebben 

gelden dus weer voor de voorjaarscompetitie in 2020. 

 

8/9 competitie 

In 2020 wordt deze competitie competitie, speciaal voor speelsterkte 8 en 9, gecontinueerd. Een ideale 

competitievorm voor iedereen die net begonnen is met tennis of voor degenen met speelsterkte 8 en 9 die al 

een poosje tennissen maar nog nooit competitie hebben gespeeld. In deze nieuwe competitie kan deze groep 

namelijk op een veilige, aangename en gezellige manier kennis maken met het spelen van competitie, de 

wedstrijden tellen bijvoorbeeld niet mee voor je rating. Tijdens een competitiedag worden er twee dubbels 

gespeeld, waarin alle combinaties mogelijk zijn (DD, HD, GD). Zo kan het voorkomen dat twee vrouwen spelen 

tegen een man en een vrouw. Deze competitie wordt dan ook aangeboden in twee klassen: de eerste klasse 

voor de 8 en 9 tennissers die al een poosje tennissen en de tweede klasse voor de beginners. 

Meer info: https://www.knltb.nl/tennissers/competitie/voorjaarscompetitie/89-tennis/ 

 

Het is mogelijk om dispensatie te krijgen voor het 2 keer spelen in een week of voor het spelen voor 2 

verenigingen in één competitie week. Deze regeling geld niet voor het invallen in een team maar voor het 

spelen als vaste speler in twee teams. Deze dispensatie moet voor 22 maart 2020 ingediend worden bij de 

bond. De voorwaarden voor deze dispensatie kan gevonden worden op de knltb website 

https://www.knltb.nl/tennissers/competitie/senioren/voorjaarscompetitie/ 

 

 

Competitiebijdrage 

De competitiebijdrage (KNLTB bijdrage, ballen en koffie vooraf) is hetzelfde als vorig jaar namelijk � 65,-. 

 

Voorjaarscompetitie wordt gespeeld op de dinsdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. De 

begintijdstippen voor de competitie zijn: 

Dinsdag: 9:30 uur 

Donderdag : 19.00 uur 

Vrijdag :  13:00 uur en 19:00 uur 

Zaterdag :  variabel tussen 9:00-16:00 uur 

Zondag :  variabel tussen 9:00-16:00 uur 

 

 

 

  

https://www.knltb.nl/tennissers/competitie/voorjaarscompetitie/89-tennis/
https://www.knltb.nl/tennissers/competitie/senioren/voorjaarscompetitie/


De speeldata staan in het onderstaande overzicht. 

 

 

 

Terugtrekken van een team na opgave 

Het terugtrekken van een reeds ingeschreven ploeg na 14 januari 2020 zal worden beboet met � 115,-. 

Terugtrekking van een reeds ingeschreven ploeg ná publicatie van de indeling zal worden beboet met � 225,-. 

Deze boetes worden opgelegd door de KNLTB. De vereniging zal deze boetes in beginsel doorbelasten aan het 

team dat zich teruggetrokken heeft. 
 

Kort samengevat, de opgave voor de voorjaarscompetitie kan als volgt gebeuren: 

 Opgave individueel of per team 

 Alleen schriftelijke opgaven en email opgaven worden geaccepteerd 

 Bij teamopgave:  Dames/Heren team minimaal 5 spelers 

   Gemengd team  minimaal 6 spelers (3 dames, 3 heren) 

                                       8/9 competitie  minimaal 4 spelers 

 De uiteindelijke indeling hangt af van de baancapaciteit, aantal opgaven en reglementen KNLTB. 

 De teamsamenstelling wordt formeel uiteindelijk gedaan door de technische commissie, die daarbij 

zoveel als mogelijk rekening houdt met de wensen van de leden. 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inschrijfformulier voorjaarscompetitie 2020 
 

 

Naam: __________________________________________________ (Team captain / individuele opgave) 

 

Telefoon:  __________________________________ Email: ___________________________________  

 

Geeft zich op voor: 

 

 

Competitiesoort:         Inschrijfnummer:        (zie bijlage) 

 

Teamopgaven Spelers/speelsters*:   
* Teamleden hoeven geen formulier in te leveren (team captain controleert de opgaven) 

 

 ________________________________________________________________   

 

 ________________________________________________________________   

 

 ________________________________________________________________   

 

 ________________________________________________________________   

 

 ________________________________________________________________   

 

 ________________________________________________________________   

 

Formulier uiterlijk inleveren op 5 januari 2020 bij: 

Robert Jacobs, Graafschap Loonstraat 15 Horn (tel 0475-581998) � mail robj@xs4all.nl 

Chris Bosch, Burgemeester Peetersstraat 28, 6083 AL Nunhem (tel 0475-594081) � mail c.bosch58@t-

mobilethuis.nl  

mailto:robj@xs4all.nl
mailto:c.bosch58@t-


  Inschrijfmogelijkheden KNLTB voorjaarscompetitie 2020 
 

Nummer Soort Partijen Geslacht Leeftijd Dag Dagdeel 

1 Dames dubbel Dinsdag Ochtend (4DD) 4DD Dames   Dinsdag Ochtend 

2 Dames dubbel Donderdag Ochtend (4DD) 4DD Dames   Donderdag Ochtend 

3 8&9-Tennis Donderdag Avond (2D) 2D Geslachtsloos 17+ Donderdag Avond 

4 Gemengd dubbel 50+ Vrijdag Middag (DD-HD-2GD) DD-HD-2GD Gemengd 50+ Vrijdag Middag 

5 Heren dubbel 50+ Vrijdag Middag (4HD) 4HD Heren 50+ Vrijdag Middag 

6 Dames dubbel 17+ Vrijdag Avond (4DD) 4DD Dames 17+ Vrijdag Avond 

7 Dames dubbel 35+ Vrijdag Avond (4DD) 4DD Dames 35+ Vrijdag Avond 

8 Gemengd dubbel 17+ Vrijdag Avond (DD-HD-2GD) DD-HD-2GD Gemengd 17+ Vrijdag Avond 

9 Gemengd dubbel 35+ Vrijdag Avond (DD-HD-2GD) DD-HD-2GD Gemengd 35+ Vrijdag Avond 

10 Heren dubbel 17+ Vrijdag Avond (4HD) 4HD Heren 17+ Vrijdag Avond 

11 Heren dubbel 35+ Vrijdag Avond (4HD) 4HD Heren 35+ Vrijdag Avond 

12 Dames 17+ Zaterdag (2DE-3DD) 2DE-3DD Dames 17+ Zaterdag Hele dag 

13 Dames 17+ Zaterdag (4DE-2DD) 4DE-2DD Dames 17+ Zaterdag Hele dag 

14 Dames dubbel 17+ Zaterdag (4DD) 4DD Dames 17+ Zaterdag Hele dag 

15 Gemengd 17+ Zaterdag (DE-HE-GD-DD-HD) DE-HE-GD-DD-HD Gemengd 17+ Zaterdag Hele dag 

16 Gemengd dubbel 17+ Zaterdag (DD-HD-2GD) DD-HD-2GD Gemengd 17+ Zaterdag Hele dag 

17 Heren 17+ Zaterdag (4HE-2HD) 4HE-2HD Heren 17+ Zaterdag Hele dag 

18 Heren 35+ Zaterdag (4HE-2HD) 4HE-2HD Heren 35+ Zaterdag Hele dag 

19 Heren dubbel 17+ Zaterdag (4HD) 4HD Heren 17+ Zaterdag Hele dag 

20 Heren dubbel 50+ Zaterdag (4HD) 4HD Heren 50+ Zaterdag Hele dag 

21 Dames dubbel Zondag (4DD) 4DD Dames   Zondag Hele dag 

22 Dames Zondag (4DE-2DD) 4DE-2DD Dames   Zondag Hele dag 

23 Gemengd 35+ Zondag (DE-HE-GD-DD-HD) DE-HE-GD-DD-HD Gemengd 35+ Zondag Hele dag 

24 Gemengd dubbel Zondag (DD-HD-2GD) DD-HD-2GD Gemengd   Zondag Hele dag 

25 Gemengd Zondag (2DE-2HE-DD-HD-2GD) 2DE-2HE-DD-HD-2GD Gemengd   Zondag Hele dag 

26 Heren 35+ Zondag (4HE-2HD) 4HE-2HD Heren 35+ Zondag Hele dag 

27 Heren dubbel Zondag (4HD) 4HD Heren   Zondag Hele dag 

28 Heren Zondag (4HE-2HD) 4HE-2HD Heren   Zondag Hele dag 
 

Voor deelname aan bepaalde competitiesoorten binnen de Voorjaarscompetitie zijn leeftijdsgrenzen 

vastgesteld: 

 

17+: spelers en speelsters die geboren zijn vóór 1 januari 2004. 

25+: spelers en speelsters die geboren zijn vóór 1 januari 1996.. 

35+: spelers en speelsters die geboren zijn vóór 1 januari 1986. 

45+: spelers en speelsters die geboren zijn vóór 1 januari 1976. 

50+: spelers en speelsters die geboren zijn vóór 1 januari 1971. 

 

 


