
Beste tenniskids, junioren en ouders, 
 
Ongeveer een maand geleden hebben we de Najaars- Competitie afgesloten. Er zijn 
weer heel veel leuke wedstrijden gespeeld en dat hopen we in het voorjaar weer te 
gaan. We zijn alweer druk bezig met de voorbereidingen voor  
het  competitieseizoen 2022.  Hoewel corona nog steeds aanwezig is, hopen we 
dat we aankomend voorjaar wél competitie kunnen spelen.  
 
HIER kun je doorklikken naar een overzicht van het aanbod van de KNLTB 
Voorjaarscompetitie 2022. Dit is met name belangrijk voor de junioren die dit jaar 
of aankomend jaar 18 jr. zijn geworden of volgend jaar 18 worden, want dan moeten 
ze senioren-competitie gaan spelen. Alle informatie over de competitie, zoals de 
speeldata, begintijden, leeftijden en promotiemiddelen kun je ook altijd terugvinden 
op Centrecourt.nl 
 
De voorjaarscompetitie valt precies in de mei-vakantie. De tegenstanders zullen net 
zoals wij hier problemen mee hebben. Laat het je niet weerhouden om in te 
schrijven. Zodra de indeling bekend is nemen we contact op met de tegenstanders 
om te kijken naar de mogelijkheden om deze dagen in te halen. 
 
Hieronder een update van de Tenniskids & de Junioren Competitie. 
 

TENNISKIDS UPDATE 
 
 
 

 
 
 
 
Voor kinderen is het belangrijk om competitie te spelen, omdat ze beter worden en 
makkelijker vriendjes maken. Het is dus hartstikke gezellig! Bovendien vinden 
kinderen tennis leuker als ze wedstrijdjes spelen. Ze zitten niet langer op tennisles, 
maar op tennis. 
 
Leeftijden Tenniskids competitie 2022 
 
De leeftijd van een jeugdspeler bepaalt of hij/zij mag deelnemen aan de Rode, 
Oranje of Groene competitie. In de Tenniskids competitie mogen altijd meerdere 
kinderen worden opgesteld die één jaar jonger en/of één jaar ouder zijn dan de 
vastgestelde leeftijd. Wij adviseren om jeugdspelers zoveel mogelijk in de eigen 
kleur competitie te laten spelen. Voor talentvolle kinderen of voor kinderen die nog 
niet toe zijn aan een stap omhoog, kan dispensatie worden aangevraagd. In 
december informeren wij je over hoe je dispensatie kan aanvragen. 
 
 
 

 



Competitie Update Junioren 
Competitie spelen daagt uit en motiveert. Bovendien is het ook heel gezellig, want 
spelers leren eenvoudig nieuwe mensen kennen én ze zijn vaker op de vereniging te 
vinden. 

Leeftijden 

Vanaf 2021 mogen in de Junioren competitie altijd meerdere spelers worden 
opgesteld die één jaar jonger en/of één jaar ouder zijn dan de vastgestelde 
leeftijd. Voor talentvolle spelers of voor spelers die nog niet toe zijn aan een stap 
omhoog, kan dispensatie worden aangevraagd. In december volgt meer informatie 
over hoe je dispensatie kan aanvragen. 

Teams 11 t/m 14 jaar inschrijven in juiste klasse 
Voor de Junioren competitie 11 t/m 14 jaar geldt dat teams door de VCL in de juiste 
klasse ingeschaald moeten worden. Gebruik hiervoor onderstaande richtlijnen: 
 
Hoofdklasse: Spelers Junioren Tour t/m 12 jaar 
 
1e klasse: Spelers Junioren Tour t/m 12 jaar of die al langer bij de junioren 

spelen 
2e klasse: Spelers die al langer bij de junioren spelen of in Tenniskids 

Groen 1 hebben gespeeld 
3e klasse:  Spelers die voorheen in Tenniskids Groen 2 speelden 
 
4e klasse:  Beginners 

Jeugdspelers die op een andere vereniging competitie spelen 

Het kan voorkomen dat een jeugdspeler bij een andere vereniging lid wordt om daar 
competitie te spelen. Voor deze jeugdspelers kun je als vereniging de dubbele 
bondsafdracht terugvragen.  

Verder informatie over de competitie zoals puntentelling en opstellingen  
kun je HIER vinden. 
 
Geef je zo snel mogelijk op, zodat je volgend jaar weer met de voorjaarscompetitie 
kunt meespelen. 

!! Aanmelden vóór 16 december 2021 op ! via het inschrijfformulier en mail dit 

naar: mpc@mp-coaching.nl 

Met sportieve groet, namens de JTC 
 
Margreet Prins, 
mpc@mp-coaching.nl 
mob: 06-53557782 

MPC 
Margreet Prins Coach 

Mental●Physical Coaching 


