
Inschrijven Voorjaarscompetitie 2022 JUNIOREN/SENIOREN

Beste junior- en seniorleden,

Nu de najaarscompetitie afgelopen is, kan er weer ingeschreven worden voor de KNLTB
voorjaarscompetitie 2022. Je kan je als team opgeven, maar individueel is ook mogelijk.
Indien je individueel inschrijft voor deze competitie zullen wij als TC een passend team 
voor je zoeken, echter dat kunnen we niet 100% garanderen, omdat de meeste 
deelnemers zich als team opgeven.
Uiteraard wordt er zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van iedereen.
De jeugdspelers worden in nauw overleg met de trainer ingedeeld in competitieteams.

Junioren
Voor de kinderen tot en met 12 jaar is er de Tenniskids competitie. Zij kunnen 
meedoen aan de Rode, Oranje en Groene competitie. In de Tenniskids competitie 
spelen kinderen op zondagochtend een aantal (korte) wedstrijden tegen andere 
tennisverenigingen in de buurt. De Rode competitie duurt ongeveer 1 uur en de Oranje
en Groene competitie 2 tot 2,5 uur.
 
Voor de oudere kinderen is er de KNLTB Junioren competitie. 
De Junioren competitie bestaat in 2022 uit de:

- Junioren competitie 11 t/m 14 jaar. In deze competitie spelen jongens en 
meiden door elkaar en met en tegen elkaar. Sets tot 4 met Beslissend Punt 
Systeem en derde set wedstrijdtiebreak (tot 7) in de enkel en dubbel;

- Junioren competitie 13 t/m 17 jaar. In deze competitie worden er 2 ME, 2 JE en
2 mixpartijen gespeeld. Een eventuele 3e set is een wedstrijdtiebreak t/m 10 
punten.

Ook spelers die één jaar jonger of één jaar ouder zijn dan de vastgestelde leeftijd 
mogen deelnemen aan de competitie. Daarnaast kan ook leeftijdsdispensatie voor jou 
aangevraagd worden. Dispensatie kan worden aangevraagd voor talentvolle kinderen 
of voor kinderen die nog niet toe zijn aan een stap omhoog en liever niet deelnemen 
aan de competitie waar zij volgens hun leeftijd in thuis horen.

Voor de jeugd geldt dat de teams in overleg met de trainer worden samengesteld. Je 
dient je echter wel zelf op te geven voor competitie. De competitie geldt natuurlijk 
ook voor de kinderen die geen training volgen.
Competitie spelen voor de jeugd is alleen mogelijk met een coach of een begeleider. 
Daarvoor doen wij een beroep op de ouders om zodoende voor elk team een coach of 
een begeleider bij elke wedstrijd, uit of thuis, te hebben. Het is handig dat er onderling 
dan ook afspraken gemaakt worden over het halen en/of brengen van de kinderen.

8&9 Tennis voor leden die net zijn begonnen met tennis. Op een laagdrempelige 
manier kan je kennis maken met het spelen van wedstrijden. 8&9  Tennis bestaat uit 2 
dubbelpartijen. Dit kan een damesdubbel, herendubbel of gemengd dubbel zijn. Voor 
een team zijn er maar 3 mensen nodig. De wedstrijden worden gespeeld volgens het 
principe Compact Spelen. In deze vorm wordt het Beslissend Punt Systeem toegepast 



bij de 40-40 stand en een beslissende wedstrijdtiebreak (t/m 10) in plaats van een 
volledige derde set.
Nieuw ten opzichte van dit jaar is dat er ook op de vrijdagavond kan worden gespeeld 
(naast de donderavond en zondagmiddag).

Verkort Spelen
Voor alle dubbelpartijen (DD, HD en GD), bij zowel senioren- als 
juniorencompetities geldt Verkort Spelen:     er wordt een beslissende wedstrijdtiebreak 
(10 punten) gespeeld op het moment dat in een dubbel de stand één set gelijk is. 
Winnaar van die beslissende tiebreak – en daarmee ook de partij – is de 
dubbelcombinatie die het eerst tien punten behaalt met een verschil van twee punten. 
Deze tiebreak vervangt de beslissende laatste set en dient in MijnKNLTB.nl     ingevoerd 
te worden als 10-6 of 11-13. Voor de 8&9-competitie geldt zoals al vermeld compact 
spelen.

Vrijdagavondcompetitie: Om de week en 5 speeldagen
De vrijdagavondcompetitie wordt steeds populairder. Om de drukte op vrijdagavond te
reguleren en toekomstige groei mogelijk te maken zal er met ingang van 2022 tijdens 
de KNLTB Voorjaarscompetitie op vrijdagavond om de week worden gespeeld.

 Teams spelen om de week competitie, de gemengde teams en 8&9 Tennis 
starten 1 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

Hieronder het volledige competitieaanbod en –data.

Speeldata Voorjaarscompetitie 2022: 
https://www.tennis.nl/media/pygpn15h/data-voorjaarscompetitie-alle-2022-
definitief.pdf?ts=637709342002000000

Aanbod KNLTB Voorjaarscompetitie 2022 Gelderland: 
https://www.tennis.nl/media/orccxs1d/aanbod-knltb-voorjaarscompetitie-2022-
gelderland.pdf?ts=637702331938670000

Inschrijven:
We hopen dat jullie je weer massaal inschrijven en meedoen. Een en ander met 
inachtneming van de volgende punten:

 Graag zoveel mogelijk inschrijven per team, maar individueel kan natuurlijk
ook (zeker voor junioren);

 Opgeven welke competitie soort gewenst is;
 Bij team-inschrijving aangeven wie aanvoerder is;
 Facturatie gaat naar de aanvoerder (bij het uitreiken van de ballen etc. 

dient men gelijk te betalen). De aanvoerder verdeelt zelf de kosten over 
het aantal teamleden;

https://www.tennis.nl/media/orccxs1d/aanbod-knltb-voorjaarscompetitie-2022-gelderland.pdf?ts=637702331938670000
https://www.tennis.nl/media/orccxs1d/aanbod-knltb-voorjaarscompetitie-2022-gelderland.pdf?ts=637702331938670000
https://www.tennis.nl/media/pygpn15h/data-voorjaarscompetitie-alle-2022-definitief.pdf?ts=637709342002000000
https://www.tennis.nl/media/pygpn15h/data-voorjaarscompetitie-alle-2022-definitief.pdf?ts=637709342002000000


 Bij inschrijving opgeven of er voor 2 verenigingen wordt gespeeld en 
derhalve dispensatie nodig is. Je vermeldt daarbij de naam van de andere 
tennisvereniging;

 Inschrijving via e-mail: competitie@tielseltc.nl;
 Sluiting inschrijving 31 december as  

Mochten er vragen zijn dan horen wij dit graag.
 
Namens de Technische Commissie,

Ria en Barbara
 


