
 

Inschrijving voorjaarscompetitie senioren 2018 
 
 
De inschrijving voor de voorjaarcompetitie van 2018 is geopend! Wil je competitie spelen, geef je dan 
persoonlijk op door het inschrijfformulier in Excel dat is verzonden bij deze mail/nieuwsbrief uiterlijk zondag 
10 december 2017 volledig ingevuld in Excel-formaat te mailen aan vcl@tvposeidon.nl. Voor vragen kun je 
altijd bellen: Jur Haak (tel. 06 107 619 81), Guus Vieane (06 2004 6334) of Jan-Hein Gerritsen (tel. 06 105 
120 29). 
 
Let op! Dit betreft alleen de inschrijving voor de voorjaarscompetitie van de senioren. Voor de 
zomeravondcompetitie die ruim een maand later begint is het pas mogelijk om in januari 2018 in te schrijven. 
Hiervoor volgt een aparte uitnodiging zodra we in detail weten hoe deze competitie er in 2018 uit zal zien.  
 
Met ingang van 2015 is de regel is dat je kunt inschrijven voor of de voorjaarscompetitie of de zomeravond-
competitie. Het is niet mogelijk aan beide competities deel te nemen. De reden hiervoor is dat er zodanig 
veel belangstelling is om competitie te spelen dat niet alle verzoeken kunnen worden gehonoreerd. Een 
vergelijkbare regel geldt voor de deelname aan de najaarscompetitie. Leden die eerder in het jaar niet aan 
de competitie hebben deel genomen hebben voorrang in de najaarscompetitie. 
 
Het is mogelijk om op vrijwel alle dagen competitie te spelen. Zie het inschrijfformulier dat is bijgesloten. 
Graag willen we de volgende mogelijkheden onder de aandacht brengen: 
• Op dinsdagochtend en donderdagochtend wordt een 17+ competitie gespeeld voor dames dit jaar voor 

het eerst in de vorm van alleen dubbel-wedstrijden. 
• Op de vrijdagochtend en op de zaterdag is er een 50+ herendubbelcompetitie en een 50+ 

gemengddubbel competitie.  
• Wegens succes geprolongeerd! In 2018 wordt opnieuw de 8&9 competitie aangeboden. Het is een 

competitie die op de zondagmiddag wordt gespeeld speciaal voor startende tennissers. De speelsterkte 
zoals die op het pasje staat mag 8 of 9 zijn. Het team dient uit tenminste 3 spelers te bestaan, waarbij 
het niet uitmaakt of het dames of heren zijn of dat het een mix hiervan betreft. Voor deze 
competitievorm gelden de regels inzake ‘compact spelen’ (zie kader hierna).  

Mochten er meerdere teams geïnteresseerd zijn in één van deze categorieën, dan zullen wij de KNLTB 
vragen om ervoor te zorgen dat de teams zo veel als mogelijk op dezelfde dagen thuis spelen. 
 
Compact spelen of verkort spelen 
De KNLTB wil graag dat meer leden kunnen competitie spelen en dat de competitie ook beter planbaar is. 
Om deze redenen heeft de KNLTB in 2017 het zogenaamde ‘compact spelen’ geïntroduceerd. Compact 
spelen houdt in dat op de stand 40-40 het beslissend punt wordt gespeeld en dat een eventuele 3e set altijd 
de vorm van een supertiebreak zal hebben. In 2017 konden verenigingen kiezen voor ‘compact spelen’ in de 
voorjaarscompetitie. Na evaluatie is besloten in 2018 alleen compact spelen volledig toe te passen in de 8&9 
competitie en later in de zomeravondcompetitie. Wel is besloten over te gaan tot het zogenaamde ‘verkort 
spelen’. D.w.z. dat voortaan in alle dubbels een supertiebreak wordt gespeeld i.p.v. een reguliere 3e set. 
 
Graag willen we extra aandacht vragen voor een afdoende bezetting per team. Ook in 2017 is opnieuw 
gebleken dat teams te krap bezet waren vanwege vakanties en door blessures. Het is gebleken dat het geen 
kwaad kan een extra speler bij het team te hebben. Daarom gelden de volgende regels: (1) Je bent in 
beginsel alle competitiedata beschikbaar. (2) Het competitieteam is zelf verantwoordelijk voor eventuele 
vervangingen. (3) Teams dienen tenminste uit 5 personen te bestaan (voor de 8&9 competitie geldt een 
aantal van 4). De data waarop in 2018 competitie wordt gespeeld zijn hierna vermeld. Houd daar s.v.p. 
rekening mee!  
 
Bij een te groot aantal inschrijvingen of bij andere onvoorziene omstandigheden bepaalt de Technische 
Commissie wie er speelt. Als je het nu aflopende tennisseizoen 2017 niet hebt voldaan aan je 
kantinedienstverplichting dan is het gevolg daarvan dat je niet kunt deelnemen aan de competitie van 2018. 
 
  



 

Als je inschrijft, aanvaard je de volgende verplichtingen: 
§ Voor deelname aan de competitie is een bijdrage verschuldigd. Deze wordt tegelijk met de contributie in 

rekening gebracht. De bijdrage is € 25,- per persoon (conform de afspraken gemaakt op de Algemene 
ledenvergadering d.d. 28-01-2008, gepubliceerd in de Smash, 30e jaargang, maart 2008). 

§ Kantinedienstverplichting: competitiespelers moeten gedurende het seizoen kantinediensten verrichten 
volgens het voor dat seizoen geldende kantinesta-reglement. Voldoe je hier niet aan dan word je 
uitgesloten van de competitie in het daaropvolgende jaar. 

§ De captains van de teams aanvaarden de verplichting om deel te nemen aan de captainsavond 
voorafgaand aan de competitie. De datum hiervoor wordt later vastgesteld. Vermoedelijk zal dit 
plaats vinden in de laatste week van maart 2018. 

 
Hierna volgt een overzicht van de speeldata. Een inschrijfformulier in Excel met daarin een overzicht van de 
competitiesoorten is als bijlage bijgevoegd. 
 
 
Namens de Technische Commissie, 
Jur, Guus en Jan-Hein 
 
 

 
 
 


