
VOORJAARSCOMPETITIE 2023  

Tennis:  Senioren & Jeugd (rood en oranje) & groen  

 

Beste leden, 

De winter staat voor de deur en nog even en dan kijken we alweer uit naar het voorjaar. Dat 

betekent ook weer tijd voor de voorbereidingen om straks sportief buiten aan de slag te 

gaan met Tennis en Padel in de voorjaarscompetitie 2023. 

 

VRIJDAGAVONDCOMPETITIE:  Om de week spelen en 5 speeldagen 

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.  

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. 

 

VERKORT EN COMPACT SPELEN: 

 Tijdens de voorjaarscompetitie senioren (m.u.v 8 & 9 tennis) geldt voor alle 

dubbelpartijen ( HD, DD,GD) Verkort spelen. Dit betekend dat er een beslissende 

tiebreak gespeeld (10 punten) word op het moment dat in een dubbel de stand 1 set 

gelijk is. Voor 8 &9 tennis geldt compact spelen. Dat betekent het spelen van een 

beslissend punt bij de 40-40 stand en in het geval van een derde set wordt er een 

beslissende wedstrijdtiebreak (tot en met 10 punten, 2 punten verschil) gespeeld. 

 

WIJZIGING TENNISAANBOD DAMES DUBBEL: 

Aanbod Dinsdag dames dubbel is komen te vervallen. Wel wordt er dames dubbel op 

dinsdagmorgen gespeeld. 

 

 



VOORJAARSCOMPETITIE 2023 

 Padel: Senioren, vanaf 15+   &   Jeugd t/m 17 jaar. 

 

PADELCOMPETITIE: 

Zowel op vrijdag, zaterdag en zondag wordt er padelcompetitie gespeeld in verschillende 

klassen. Deze competitie is voor iedereen; beginners, licht en gevorderden, gevorderden en 

wedstrijdspelers. 

De padelcompetities op zaterdag en zondag zijn voor spelers van alle leeftijden. Op vrijdag 

kun je vanaf 15 jaar deelnemen. Voor padelspelers t/m 17 jaar wordt op zondag een 

jeugdcompetitie aangeboden. Nieuw:  Is het aanbod voor de damescompetitie padel die 

gespeeld kan worden op vrijdag avond, zaterdag en zondag. Dit is vanaf 15+ . 

 

TCO is nu ook in het bezit van een Padelbaan en dat betekent dat we ook 1 baan minder 

beschikbaar hebben en hier dus ook rekening mee houden voor de opgave van het aantal 

competitieteams. 

Aantal padelbanen en inschrijving. 

Zaterdag en zondag:   2 banen  1 t/m 5 teams 

Vrijdag:   2 banen   1 t/m 4 teams 

Een team bestaat uit minimaal 4 spelers. 

 

Promotie en degradatie 

Vanaf 2022 wordt tijdens alle padelcompetities gespeeld om promotie/degradatie. Hierdoor 

zal er een piramidale opbouw van klassen ontstaan, waardoor uiteindelijk de 

niveauverschillen in de klassen kleiner worden. De teamrechten gelden per competitie. Een 

team promoveert of degradeert dus naar dezelfde competitie het jaar daarna. 

 

COMPETITIEBIJDRAGE / INISCHRIJFGELD: 

Senioren (per team):   45,00 euro  

Vrijdagavond competitie:  32,00 euro 

Jeugd junioren en groen:  45,00 euro  

Jeugd tenniskids rood en oranje : 32,00 euro 

Padel (per team):    32,00 euro  



 

INSCHRIJVEN: 

Vanaf nu kan iedereen zich weer inschrijven. Jullie kunnen het aanbod en alle informatie 

terugvinden in de bijlage en op het bord in de kantine. Ook de speeldata zijn bekend. 

 

_________________________________________________________________________________ 

Opgeven kan tot:  ZONDAG 8 JANUARI 2023 
via email:  lgmonderman@gmail.com 

Graag doorgeven:  

*  wie er bij je in het team zitten, (volledige naam) 

*  bondsnummer  

*  competitiesoort en dag 

Is er dispensatie nodig dan graag tijdig doorgeven i.v.m. aanvraag. (z.s.m.) 

________________________________________________________________ 

 

Fijne feestdagen en een gezond sportief 2023 gewenst. 

Mariëlle Monderman. 

mailto:lgmonderman@gmail.com

