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MA DI WOE DO VR ZA ZO

Dames Dubbel 
Ochtend 
(4DD)

Zomeravond 17+* 
(4DD of 4HD of 
DD-HD-2GD)

8&9-Tennis 17+* 
Avond 
(2D)

Dames Dubbel 
Ochtend 
(4DD)

Dames Dubbel 35+ 
Avond 
(4DD)

Dames Dubbel 17+ 
Avond 
(4DD)

Heren Dubbel 50+ 
Ochtend  
(4HD) 

Heren Dubbel 35+ 
Avond 
(4HD)

Heren Dubbel 17+ 
Avond 
(4HD)

Gemengd Dubbel 50+ 
Ochtend  
(DD-HD-2GD)

Gemengd Dubbel 35+ 
Avond 
(DD-HD-2GD)

Gemengd Dubbel 17+ 
Avond 
(DD-HD-2GD)

Dames 17+  
(4DE-2DD)

Dames  
Dubbel 25+ 
Avond  
(4DD)

Dames  
Dubbel 17+ 
(4DD) 

Heren 35+  
(4HE-2HD)

Heren 17+  
(4HE-2HD)

Heren  
Dubbel 50+ 
(4HD) 

Heren  
Dubbel 25+ 
Avond  
(4HD) 

Heren  
Dubbel 17+  
(4HD)

Gemengd 35+  
(DE-HE-GD-
DD-HD)

Gemengd 17+  
(DE-HE-GD-
DD-HD)

Gemengd 
Dubbel 25+ 
Avond  
(DD-HD-2GD

Gemengd 
Dubbel 17+  
(DD-HD-2GD)

Gemengd  
13 t/m 17 jaar  
(2DE-2HE-
2GD)

8&9-Tennis 17+* 
Middag 
(2D)

Dames  
(4DE-2DD) 

Dames Dubbel  
(4DD) 

Heren  
(4HE-2HD) 

Heren 35+  
(4HE-2HD)

Heren Dubbel  
(4HD)

Gemengd  
(2DE-2HE-DD-
HD-2GD)

Gemengd 35+  
(DE-HE-GD-DD-
HD)

Gemengd 
Dubbel  
(DD-HD-2GD)

Junioren 
11 t/m 14 jaar* 
(4E-2D) 

Meisjes  
13 t/m 17 jaar 
(4DE-2DD) 

Jongens  
13 t/m 17 jaar  
(4HE-2HD)

Gemengd  
13 t/m 17 jaar*  
(2DE-2HE-2GD)

Tenniskids  
Rood   
(Enkels)

Tenniskids 
Oranje   
(Enkels en 
dubbels)

Tenniskids 
Groen  
(4E-2D) 

Voorjaarscompetitieaanbod 2020 Utrecht

Oranje = nieuwe 
competitiesoort

* 8&9-Tennis 17+: starterscompetitie, 2 dubbelpartijen,  
alle combinaties mogelijk 
* Zomeravond 17+: wordt gespeeld in mei & juni
* Junioren 11 t/m 14 jaar: gemengd spelen  
(jongens en meisjes spelen door, mét en tegen elkaar)
* Hoofdklasse Gemengd 13 t/m 17 speelt: 2DE-2HE-DD-HD-2GD



DATA KNLTB COMPETITIE VOORJAAR 2020

WEEK 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 18 21 22 23 24

MAANDAG 6-apr 13-apr 20-apr 4-mei 11-mei 18-mei 25-mei 27-apr 21-mei 1-jun

DINSDAG 7-apr 14-apr 21-apr 5-mei 12-mei 19-mei 26-mei 28-apr 21-mei 2-jun

WOENSDAG 8-apr 15-apr 22-apr 6-mei 13-mei 20-mei 27-mei 29-apr 21-mei 3-jun

DONDERDAG 9-apr 16-apr 23-apr 7-mei 14-mei 28-mei 4-jun 30-apr 21-mei 11-jun

VRIJDAG 10-apr 17-apr 24-apr 8-mei 15-mei 22-mei 29-mei 1-mei 21-mei 5-jun

ZATERDAG 4-apr 11-apr 18-apr 25-apr 9-mei 16-mei 23-mei 2-mei 21-mei 30-mei

ZONDAG 5-apr 13-apr* 19-apr 26-apr 10-mei 17-mei 24-mei 3-mei 21-mei 1-jun

* 13 april valt op een maandag (= 2e Paasdag) en wordt reglementair gezien als de zondag van week 15

Data landskampioenschappen zondag Feestdagen in 2020
13 en 14 juni Pasen: 12 en 13 april

Koningsdag: 27 april
Data landskampioenschappen zaterdag Hemelvaart: 21 mei
Voorronde: 6 juni Pinksteren: 31 mei en 1 juni
Finale: 13 en 14 juni

SPEELDAGEN INHAALDAGEN

Meer informatie over de Voorjaarscompetitie vind je op de website van de KNLTB.

KNLTB op social media:



AAnMEldEn En (TEAM)VERPlIChTIngEn?

Aanmelden kan per team via competitie@shotzeist.nl. Even mailen en je krijgt een formulier toegestuurd. graag invullen en retourneren.

- Competitevorm 8/9, minimaal 4 spelers;- Andere competitiesoorten minimaal 6 spelers;- Individueel aanmelden, dan kom je op de reservelijst;- Minimaal 1 VCL in je team;
- 1 Teambardienst (4 uur) in de competitieweekenden;- Elke speelronde heb je voldoende spelers;- Competitiebijdrage Euro 120,- (seniorenteams);- Aanmelden voor 1 december 2019.

heb je nog vragen? Mail je vraag naar: competitie@shotzeist.nl

8&9 Tennis is er voor de (startende) 
recreatieve tennissers met speelsterkte 
8 en 9 (17+). Resultaten tellen niet mee 
voor de speelsterkte.

Gezelligheid staat voorop, je leert 
eenvoudig nieuwe mensen kennen.

Je speelt per team twee dubbelpartijen. 
Alle combinaties zijn mogelijk 
(DD, HD of GD).

Het is gemakkelijk een team te vormen 
omdat er maar drie mensen nodig zijn.

Er wordt gespeeld op donderdagavond 
of zondag. Eén van deze twee dagen 
moet vast lukken!

8&9 Tennis kan gespeeld worden 
tijdens de Voorjaarscompetitie of de 
Najaarscompetitie. De Voorjaars-
competitie bestaat uit zeven speeldagen 
in april en mei, de Najaarscompetitie 
bestaat uit zeven speeldagen in 
september en oktober.

De wedstrijden worden gespeeld 
volgens het principe Compact Spelen. 
Je speelt kortere wedstrijden waardoor 
deze competitie in ieders agenda past. 
Kijk voor meer uitleg over Compact 
Spelen op knltb.nl.

Ben jij net begonnen met tennis of speel je regelmatig met en tegen je vrienden? Lijkt het je leuk om een keer tegen spelers van andere clubs te spelen en wil je op een laagdrempelige manier kennis maken met het spelen van wedstrijden? Dan is 8&9 Tennis echt iets voor jou!

8&9 TENNIS

Doe je ook mee? 
Check bij je Verenigingscompetitieleider (VCL) of je 
aankomend voorjaar mee kan doen aan 8&9 Tennis.

8&9 Tennis is er voor de (startende) 
recreatieve tennissers met speelsterkte 
8 en 9 (17+). Resultaten tellen niet mee 
voor de speelsterkte.

Gezelligheid staat voorop, je leert 
eenvoudig nieuwe mensen kennen.

Je speelt per team twee dubbelpartijen. 
Alle combinaties zijn mogelijk 
(DD, HD of GD).

Het is gemakkelijk een team te vormen 
omdat er maar drie mensen nodig zijn.

Er wordt gespeeld op donderdagavond 
of zondag. Eén van deze twee dagen 
moet vast lukken!

8&9 Tennis kan gespeeld worden 
tijdens de Voorjaarscompetitie of de 
Najaarscompetitie. De Voorjaars-
competitie bestaat uit zeven speeldagen 
in april en mei, de Najaarscompetitie 
bestaat uit zeven speeldagen in 
september en oktober.

De wedstrijden worden gespeeld 
volgens het principe Compact Spelen. 
Je speelt kortere wedstrijden waardoor 
deze competitie in ieders agenda past. 
Kijk voor meer uitleg over Compact 
Spelen op knltb.nl.

Ben jij net begonnen met tennis of speel je regelmatig met en tegen je vrienden? Lijkt het je leuk om een keer tegen spelers van andere clubs te spelen en wil je op een laagdrempelige manier kennis maken met het spelen van wedstrijden? Dan is 8&9 Tennis echt iets voor jou!

8&9 TENNIS

Doe je ook mee? 
Check bij je Verenigingscompetitieleider (VCL) of je 
aankomend voorjaar mee kan doen aan 8&9 Tennis.

8&9 Tennis is er voor de (startende) 

recreatieve tennissers met speelsterkte 

8 en 9 (17+). Resultaten tellen niet mee 

voor de speelsterkte.

Gezelligheid staat voorop, je leert 

eenvoudig nieuwe mensen kennen.

Je speelt per team twee dubbelpartijen. 

Alle combinaties zijn mogelijk 

(DD, HD of GD).

Het is gemakkelijk een team te vormen 

omdat er maar drie mensen nodig zijn.

Er wordt gespeeld op donderdagavond 

of zondag. Eén van deze twee dagen 

moet vast lukken!

8&9 Tennis kan gespeeld worden 

tijdens de Voorjaarscompetitie of de 

Najaarscompetitie. De Voorjaars-

competitie bestaat uit zeven speeldagen 

in april en mei, de Najaarscompetitie 

bestaat uit zeven speeldagen in 

september en oktober.

De wedstrijden worden gespeeld 

volgens het principe Compact Spelen. 

Je speelt kortere wedstrijden waardoor 

deze competitie in ieders agenda past. 

Kijk voor meer uitleg over Compact 

Spelen op knltb.nl.

Ben jij net begonnen met tennis of speel je regelmatig met en tegen je 

vrienden? Lijkt het je leuk om een keer tegen spelers van andere clubs 

te spelen en wil je op een laagdrempelige manier kennis maken met 

het spelen van wedstrijden? Dan is 8&9 Tennis echt iets voor jou!

8&9 TENNIS

Doe je ook mee? 

Check bij je Verenigingscompetitieleider (VCL) of je 

aankomend voorjaar mee kan doen aan 8&9 Tennis.


