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Nieuw per 2017: 

Zaterdag namiddag Dames 17 + tot 35 jaar 4x DD 
Aanvangstijd 17.00 u Heren 17+ tot 35 jaar 4x HD 
 Gemengd 17+ tot 35 jaar 1x DE, 1x HE, 2x GD 
 
LET OP 1: betreft compact spelen (40-40 beslissend punt en 3set = tiebreak tot 10 ptn/super tiebreak) 

Naast bovenstaand aanbod is het ook mogelijk om met de Woensdagavondcompetitie mee te spelen. Deze vorm mag 
gespeeld worden samen met bovenstaande vormen. Op woensdagavond zijn de volgende vormen beschikbaar: 

Woensdagavond Dames 17 +  4x DD 
Aanvangstijd 19.00u Heren 17 +  4x HD 
 Gemengd 17 + 1x DD, 1x HD, 2x GD 

LET OP 1: betreft compact spelen (40-40 beslissend punt en 3set = tiebreak tot 10 ptn / super tiebreak) 
LET OP 2: SLECHTS 2 TEAMS KUNNEN MEEDOEN MET DEZE COMPETITIEVORM 
LET OP 3: kan gespeeld worden naast 1 van de overige competitievormen van het voorjaar 
 

 

  



17+ => spelers/speelsters die geboren zijn voor 1 januari 2001 
30+ => spelers/speelsters die geboren zijn voor 1 januari 1988 
35+ => spelers/speelsters die geboren zijn voor 1 januari 1983 
50+ => spelers/speelsters die geboren zijn voor 1 januari 1968 

Ledenpas 

Je kunt alleen meedoen met de competitie als je in het bezit bent van een geldige ledenpas van het 
betreffende competitiejaar. Ook dien je 1 maand voor aanvang van de competitie lid te zijn. 
Een geldige ledenpas is voorzien van een pasfoto incl. het KNLTB verenigingsnummer van MTC. Nog geen 
pasfoto? Lever deze in bij Anja Muller, Westersingel 19 (svp achterop je naam noteren) of mailen naar 
aj.muller@ziggo.nl onder vermelding van je naam. 

Kosten 

De bondsbijdrage bedraagt € 37,00. Daarnaast betaal je nog geld voor het benodigd aantal ballen. De prijs per 
koker was in 2016 € 7,50.  
De kosten worden voor aanvang van de competitie bij de aanvoerder in rekening gebracht. 

Aanmelden 

Als je mee wilt doen met de competitie kun je je aanmelden via vcl.mtc@gmail.com. Dit aanmelden dient voor 
1 december 2017. 

De teams worden standaard in de districtscompetitie opgegeven. Mocht je informatie wensen over de 
landelijke competitie (welke voor de betere tennisser bestemd is), kun je natuurlijk contact opnemen met  
1 van de VCL’s. 

De voorkeur gaat uit naar opgave per team (aanmelder = aanvoerder) maar individueel aanmelden is ook 
mogelijk. De VCL’s bekijken of er dan een mogelijkheid voor je is. 

Vragen of opmerkingen? 

Je kunt de VCL’s bereiken via 06-4635 2505 (Tamara) of 06-23400746 (Manon) 
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