
Betreft: Inschrijven Voorjaarscompetitie (Vjc) 

 

Beste tennisliefhebbers, 

De najaarscompetitie is nog in volle gang, de RWBC (wintercompetitie) moet nog beginnen en toch 
wordt er alweer een begin gemaakt met de grootste competitie, de Voorjaarscompetitie (Vjc). 

Teams kunnen zich nu aanmelden voor het spelen van de Vjc 2018. In de bijlage zijn de aangeboden 
vormen bij MTC te lezen. Ook zijn de speeldagen opgenomen. Let er goed op dat je elke speeldag wel 
een compleet team hebt om te spelen!  

De Zomeravondcompetitie (woensdagavond) staat helaas niet in het overzicht van de KNLTB 
vermeld. Er wordt gespeeld op woensdag 16, 23 en 30 mei, 6, 13, 20 en 27 juni 2018. Op deze 
avonden wordt gespeeld vanaf 19.00 uur.  

Voor de avondcompetities (woensdagavond / vrijdagavond) geldt dat er 2 teams per avond mogen 
spelen, 1 thuis en 1 uit. Bij aanmelding van meerdere teams wordt in overleg met het bestuur de 
volgende regels gehanteerd: 

- Spelers die NIET op een andere dag spelen hebben voorrang 
- Een kampioensteam mag het volgende jaar nogmaals spelen 
- In overige gevallen beslist de VCL, competitieleider. 

! LET OP ! 
Goed om te weten dat vanaf de Vjc 2018 er bij alle dubbels er géén 3e set wordt gespeeld. In plaats 
van een derde set wordt een super-tiebreak (tot de 10 en met 2 punten verschil) gespeeld. De KNLTB 
omschrijft dit met “Verkort Spelen”. 

De Woensdagavondcompetitie én de 8&9-competitie spelen altijd compact. Dit betekent dat bij de 
stand 40-40 er een beslissend punt wordt gespeeld. Daarnaast spelen zij ook geen 3e set maar een 
super-tiebreak (tot de 10 en met 2 punten verschil). De KNLTB omschrijft dit met “Compact Spelen”. 

KOSTEN 
Het competitiegeld is € 37 exclusief ballengeld. De kosten voor ballen is afhankelijk van het aantal 
keer dat thuis wordt gespeeld. 

AANMELDEN 
Graag aanmelden vóór 1 december via  vcl.mtc@gmail.com . Graag bij opgave aangeven welke 
competitievorm er wordt gespeeld, welke speeldag en de namen van alle spelers. 

Zijn er vragen of opmerkingen? Bel ons dan gerust. Onze gegevens vind je op de site van de club. 

 

Met sportieve groeten, 

 

Tamara Woudenberg   Manon Steenwijk 
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