
Reglement K.N.L.T.B. voorjaarscompetitie 2020: 
 

 Algemeen: 
o Inschrijving staat open voor ieder volledig seniorlid en jeugdleden die in het jaar 2020 de leeftijd van 

17 jaar bereiken. Op zondag (landelijke competitie) mogen jeugdleden deel uitmaken van een 
seniorenteam, met uitzondering van de (35+) competitieteams. 

o De inschrijver(ster) dient de spelregels te kennen en over voldoende bal- en slagvaardigheid te 
beschikken. 

o Men kan zich inschrijven voor zowel de landelijke als de regionale competitie. Zie het 
inschrijfformulier voor de diverse competitieonderdelen. 

o Het is mogelijk om je als compleet team op te geven. Incomplete teaminschrijvingen worden 
beschouwd als individuele inschrijving. 

o De Commissie Wedstrijdtennis behoudt zich het recht de voorkeur van inschrijving te wijzigen. 
o Tennisballen worden door de vereniging ter beschikking gesteld. De competitieteams mogen na 

afloop van de competitie de gebruikte tennisballen behouden. 
o In geval van onduidelijkheden of meningsverschillen is het besluit van de Commissie Wedstrijdtennis 

bindend. 
o De teamcaptains worden benoemd door de Commissie Wedstrijdtennis. 
o De teamcaptain heeft als taak onder andere: 

- invullen van het wedstrijdformulier; 
- speelopstelling maken voor het competitieteam; 
- inleveren van het wedstrijdformulier bij de V.C.L. 

o De teamcaptain zoekt in samenspraak met de Commissie Wedstrijdtennis een reglementaire 
invaller. 

o Boetes welke door de K.N.L.T.B. opgelegd worden aan een competitieteam, dienen door het 
betreffende competitieteam te worden voldaan. Hieronder wordt onder andere verstaan wangedrag 
op de tennisbaan, het terugtrekken van een competitieteam uit de K.N.L.T.B.-competitie, kleding- c.q. 
reclamecode, enzovoort. 

o Ieder opgesteld competitieteamlid is verplicht minimaal één keer bar- of keukendienst te draaien 
tijdens de speeldagen van de K.N.L.T.B.-voorjaarscompetitie. 

  

 Betaling: 
o De kosten voor deelname aan de voorjaarscompetitie bedragen per team: 

 dames (alle leeftijden) & (17+), heren (alle leeftijden), (17+) & (35+), gemengd (alle 
leeftijden): € 180,- 

 alle dubbel competities, gemengd (17+),  (35+)  & ( 50+): € 140,- 
 8 & 9 competitie: € 85,- 

o Wanneer men wordt ingedeeld in een competitieteam, is men te allen tijde verplicht het inschrijfgeld 
te voldoen. 

o Voor iedere inschrijver(ster) geldt dat de verschuldigde competitiebijdrage uiterlijk op de 
captainbijeenkomst, per machtiging, per team dient te worden voldaan. 

 

 Inschrijving: 
o Inschrijving voor zowel de landelijke als de regionale competitie kan alleen door middel van het 

inschrijfformulier inclusief het ingevulde machtigingsformulier plaatsvinden. 
o Inschrijvingen die na de sluitingsdatum worden ontvangen, worden niet geaccepteerd. 
o Opgave vindt plaats door het inschrijf- en het machtigingsformulier uiterlijk 31 december per te e-

mailen naar: wedstrijdtennis@oudegein.nl 
o Voor aanvullende informatie met betrekking tot de inschrijving van de voorjaarscompetitie kunt u 

terecht bij de commissie wedstrijdtennis. Zie e-mailadres hierboven. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
de CWT 
 
Mark Hendriks 
Michel Bagchus 
Sander van der Linden 
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