De Najaarscompetitie is net afgelopen, dus het lijkt nog ver weg…de Voorjaarscompetitie 2017. De
voorbereidingen zijn echter al in volle gang….
Tijdens de Voorjaarscompetitie in 2017 start Competitie Nieuwe Stijl: drie nieuwe aanvullende
competitievormen, waarin alleen wordt gedubbeld.
•

8&9-competitie is voor mensen die net zijn begonnen of nog niet zo lang tennissen, deze
competitie vindt plaats op donderdagavond of zondagmiddag, twee dubbels, uitsluitend niveau
8/9. Zie www.knltb.nl/89 voor meer uitleg.

•

Zomeravondcompetitie is op woensdagavond (vanaf 19:00u), vier dubbels, alle speelsterktes
Zie www.knltb.nl/zomeravond voor meer uitleg.

•

Onder 35 is op zaterdagavond (vanaf 17:00u), spelers tussen 17 en 35 jaar, vier dubbels,
speelsterkte 4/7. Zie www.knltb.nl/onder35 voor meer uitleg.

In deze competities geldt het zgn. ‘Compact spelen’, dit houdt in:
• Wedstrijdtiebreak derde set
• 40-40 beslissend punt
• Meer leden spelen competitie
• Meer banen voor recreanten
• Clubs kiezen per wedstrijddag
• Keuze geldt voor gehele competitie
Ook bij de andere competitie onderdelen kan gekozen worden voor Compact spelen. Zie
www.knltb.nl/tennissers/competitie/competitie-nieuwe-stijl/compact-spelen/ voor meer uitleg).
Bij TC Voordaan kan je zelf een (jeugd)team samenstellen. Vraag dus 4/5 andere clubleden (die in de
juiste leeftijdscategorie passen) en meld je als team aan voor één van de competities!!
Elk team moet beschikken over het vereiste minimum aantal basisspelers (4), maar liever 1 of 2
meer. Als je meer personen hebt kan je eventueel rouleren of een keer afzeggen i.v.m. ziekte of
vakantie. Als je jezelf hebt opgegeven dien je ervoor te zorgen dat je alle 7 competitiedagen
aanwezig bent, of voor vervanging binnen je team zorgt.
Verder is iedere competitiespeler een competitiebijdrage verschuldigd aan de club.
Als je met een team mee wilt gaan doen in één van de competities, schrijf je dan in.
Iedere competitiespeler moet een eigen inschrijvingsformulier inleveren, zodat de relevante
informatie van iedere deelnemer bekend is. Inschrijven kan door bijgevoegd formulier te mailen naar
competitie@tcvoordaan.nl of door het in de bus te doen op onderstaand adres.
De inschrijfformulieren moeten uiterlijk vrijdagavond 9 december 2016 binnen zijn. Te laat
ingeschreven teams kunnen helaas niet meer bij de Tennisbond aangemeld worden.
Met vriendelijke groet,
Marianne Gresnigt
Versteeglaan 38
3737XA Groenekan
0346-214776
06-23525440

