
KNLTB VOORJAARSCOMPETITIE 2018 SENIOREN 
 
Tot en met zondag 26 november 2018 kan er ingeschreven worden voor de 
voorjaarscompetitie 2018.  
 
Speeldagen  
Wolfsbosch biedt senioren verschillende mogelijkheden om deel te nemen aan de KNLTB 
Voorjaarscompetitie 2017. Van dinsdag tot en met zondag kan er worden gespeeld.  
Speel je thuis? Dan wordt van je verwacht dat je minimaal een kwartier eerder aanwezig bent voor 
de ontvangst van de tegenpartij. Zorg er ook bij uitwedstrijden voor dat je er op tijd bent. Op de 
KNLTB-site vind je de aanvangstijden van alle wedstrijden. Let op: ook ontvangende verenigingen 
kunnen variabele aanvangstijden hebben. 
De mogelijkheden voor invallen zullen worden verruimd. Details zullen later worden bekendgemaakt 
door de knltb. Verder zijn er geen wijzigingen tov vorig jaar. 
 
Competitiedag   Soort competitie  Partijen    
 
Dinsdagmorgen, start 9 uur  Damesdubbel 17+  4xDD 
Dinsdagmorgen, start 9 uur  Damesdubbel 35+  4xDD 
 
Donderdagmorgen, start 9 uur Dames 35+ (*)  2xDE 3xDD 
Donderdagmorgen, start 9 uur Damesdubbel 17+  4xDD 
 
Donderdagavond, start 19 uur Gemengd dubbel 17+  HD DD 2xGD 
Donderdagavond, start 19 uur Damesdubbel 17+  4xDD 
Donderdagavond, start 19 uur Instapcompetitie 17+  2xD 
 
Vrijdagmiddag, start 13 uur  Gemengd dubbel 50+  HD DD 2xGD 
Vrijdagmiddag, start 13 uur  Herendubbel 50+  4xHD 
 
Vrijdagavond, start 19 uur  Gemengd dubbel 35+  HD DD 2xGD 
Vrijdagavond, start 19 uur  Gemengd dubbel 17+  HD DD 2xGD 
Vrijdagavond, start 19 uur  Herendubbel 35+  4xHD 
Vrijdagavond, start 19 uur  Herendubbel 17+  4xHD 
Vrijdagavond, start 19 uur  Damesdubbel 35+  4xDD 
Vrijdagavond, start 19 uur  Damesdubbel 17+  4xDD 
 
Zaterdag, start 9-14 uur  Gemengd 17+   DE HE GD HD DD 
Zaterdag, start 9-14 uur  Gemengd 35+   DE HE GD HD DD 
Zaterdag, start 9-14 uur  Gemengd dubbel 35+  HD DD 2xGD 
Zaterdag, start 9-14 uur  Heren 17+   4xHE 2xHD 
Zaterdag, start 9-14 uur  Heren 35+   4xHE 2xHD 
Zaterdag, start 9-14 uur  Heren 35+ (*)   2xHE 3xHD 
Zaterdag, start 9-14 uur  Herendubbel 35+  4xHD 
Zaterdag, start 9-14 uur  Dames 17+   2xDE 3xDD 
Zaterdag, start 9-14 uur  Damesdubbel 35+  4xDD 
 
Zondag, start 10-14 uur  Gemengd 17+   DE HE GD HD DD 
Zondag, start 10-14 uur  Heren 17+   4xHE 2xHD 
Zondagmiddag   Instapcompetitie 17+  2xD 
 
(*) betreft een competitie met 2 enkelspelen en 3 dubbelspelen. 
 
Competitiedata 
De Voorjaarscompetitie start in april 2018. De competitiedata liggen al vast: 
 



 
 
Een paar kanttekeningen: 

 In verband met de aanhoudende populariteit van de vrijdagavond zijn wij wellicht weer 
genoodzaakt te loten voor deelname. Rekening houdend met trainingen en het aantal banen 
kunnen we maximaal 8 teams toelaten voor de vrijdagavondcompetitie. De plaatsings- en 
lotingsprocedure is te vinden op www.wolfsbosch.nl.  

 Wij willen nadrukkelijk de mogelijkheid om competitie te spelen op donderdag, zaterdag en 
zondag nog eens onder de aandacht brengen. 

 Afhankelijk van de drukte streven wij ernaar om op zaterdagen de thuiswedstrijden te laten 
beginnen tussen 12.00 en 13.30 uur. 

 Bij de avondcompetities blijft de super tie-break als 3e set onverminderd van kracht. Lampen 
gaan stipt om 23.00 uur uit. 

 TV Wolfsbosch heeft vooralsnog besloten het Beslissend Punt Systeem niet in te voeren en 
de Super tie break niet in te voeren in de niet-avond competities. Tennisverenigingen mogen 
dat zelf beslissen. Bij uit-wedstijden kan het voorkomen dat verenigingen besloten hebben 
dit wel in te voeren. Verenigingen zijn hier vrij in. Vraag voor aanvang van de wedstrijden 
aan de tegenstander volgens welke puntentelling er zal worden gespeeld. 

 In competities waar zowel dubbelspelen als enkelspelen worden gespeeld, hoeven de 
opstellingen voor de dubbelspelen pas na het spelen van de enkelspelen te worden 
ingevuld. 

 
Inschrijven 
Meedoen? Inschrijven voor de voorjaarscompetitie kan alleen op de website van Wolfsbosch.  
De inschrijving sluit op zondag 26 november.  
 
Randvoorwaarden: 

- De Technische Commissie streeft naar dames- en herenteams van minimaal 5 spelers en 
gemengde teams van minimaal 6 spelers.  

- Bij de indeling moet rekening worden gehouden met de speelsterktes.  
- Van de deelnemers wordt de verantwoordelijkheid verwacht dat zij op alle competitiedata 

met voldoende mensen de wedstrijden kunnen aanvangen. Eventuele (financiële) 
consequenties van niet-voltallige teams worden op de speler(s) dan wel het team verhaald. 

 



Richtlijnen voor de inschrijving van senioren: 
- Ga naar www.wolfsbosch.nl en kies voor Activiteiten – Competitie – KNLTB Voorjaarscompetitie. 

- Klik op de link hier onder het kopje ‘Inschrijving’.  
- Kies op welke dag je competitie wilt spelen en voer een eventuele opmerking in 

(bijvoorbeeld: alternatieve dag waarop je ook beschikbaar bent).  
- Schrijf je als team in? Voer dan alle gegevens in van de aanvoerder en alle namen van de 

overige teamleden en eventuele reservespelers.  
- Klik op ‘Versturen’ na het invoeren van alle gegevens.  
 

Voorwaarden deelname aan KNLTB Voorjaarscompetitie 2018 
1. De Technische Commissie (TC) zal zich inspannen om zoveel mogelijk inschrijvingen voor de 

competitie te honoreren. Er kan géén garantie worden gegeven dat je aan je voorkeur competitie 
kunt deelnemen. Dat heeft te maken met de voorschriften van de KNLTB en de mogelijkheden 
binnen de vereniging. 

2. De TC zal de samenstelling van de teams tijdig bekend maken. 
3. Deelname aan de senioren competitie kost € 110,00 per team (€ 130 indien Dunlop ballen). Met 

je inschrijving geef je aan akkoord te gaan met de inning van de competitiebijdrage via 
automatische incasso bij de aanvoerder. De aanvoerder dient zelf zorg te dragen voor 
verrekening met de andere teamleden. 

4. Met inschrijving voor de competitie verplicht je zich gedurende de weken dat de competitie loopt 
beschikbaar te zijn, inclusief eventuele inhaal- en/of promotiewedstrijden. 

5. Bij terugtrekking van een team uit de voorjaarscompetitie 2016 kunnen wij een boete van € 
225,00 verschuldigd zijn aan de KNLTB. De TC behoudt zich het recht voor om deze kosten 
door te berekenen aan degenen die deze kosten hebben veroorzaakt. Dit geldt tevens voor 
door de KNLTB doorberekende kosten voor het onvoltallig verschijnen op de wedstrijddag. 

6. De TC heeft het recht een boete door te berekenen aan individuele spelers en/of teams die door 
de KNLTB zijn opgelegd wegens wangedrag zoals vermeld in het KNLTB competitiereglement. 
Tevens heeft de TC het recht om individuele spelers en/of teams een boete op te leggen wegens 
wangedrag en/of het weigeren van competitiespelers om (samen) competitie te spelen. 

 
Om ook alvast te noteren 
De aanvoerdersavond Zomercompetitie Senioren staat gepland op maandagavond 26 maart om 
19.30 in ons clubhuis.  
 
Namens de Technische Commissie, 
 
Roland de Die, competitieleider senioren (voorjaar) 
Anne Spoor, competitieleider senioren (najaar en winter) 
 
 

http://www.wolfsbosch.nl/

