
 

 

Najaar Competitieaanbod MLTC 2018 

Vanuit de technische commissie (TC) willen we jullie informeren over de mogelijkheden tot 

competitie spelen bij MLTC. Competitie spelen is voor alle niveaus en een goede manier om nieuwe 

mensen te leren kennen binnen en buiten MLTC. De bedoeling is om samen een team te vormen. 

Lukt dit niet dan kan er door de TC worden geholpen bij het zoeken naar medespelers of bemiddeld 

worden in het aansluiten bij andere teams. Aanmelden als reserve speler is natuurlijk ook mogelijk. 

Er wordt gespeeld op regionaal en landelijk niveau op iedere dag van de week, voor elke leeftijd, 
voor zowel beginnende spelers als voor topspelers en voor iedereen daar tussenin.  
 
Competitie vormen beschikbaar bij MLTC 
 

 

 Wilt u zich aanmelden als team of als (reserve) speler, 

hebt u vragen, neem dan gerust contact met ons op via 

tc@mltc.nl 
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KNLTB 8&9 Competitie (Najaar) 

 

Speeldagen 
Op donderdagavond beginnen de 
wedstrijden tussen 19.00 uur en 20.00 uur 
en op zondag tussen 17.00 en 20.00 uur. 
 
Najaarscompetitie 2018: 
Donderdag: 13, 20 en 27 september en 4, 
11, 18 en 25 oktober. 
Zondag: 16, 23 en 30 september en 7, 14, 
21 en 28 oktober. 
 
 

 

KNLTB Landelijk 2018 & KNLTB Noordoost 2018 (Najaar) 

Competitie spelen wordt door veel tennissers als hoogtepunt van het tennisseizoen beschouwd. 
Samen met je team de baan op biedt veel gezelligheid, en je kunt jezelf ook nog eens ontwikkelen als 
speler door de wedstrijden die je speelt. Het is niet voor niets dat tennissers die competitie spelen 
langer lid blijven van de tennisvereniging 
Er wordt gespeeld op verschillende dagen van de week, voor zowel beginnende spelers als voor 
topspelers en iedereen daar tussenin. 
 
Teamsamenstelling  
Dames Minimaal 4 Dames 
Heren  Minimaal 4 Heren 
Gemengd Minimaal 2 Dames en 2 Heren 
 
Speeldagen 
Dinsdagochtend, Ochtend is aanvang 10.00 uur.  Dames 17+ of Dames 35+ 
Woensdagavond, Avond is aanvang 19.00 uur. Dames 17+, Gemengd 17+, Heren 17+ 
Donderdagochtend, Ochtend is aanvang 10.00 uur. Heren 50+ 
Vrijdagavond, Avond is aanvang 19.00 uur. Gemengd 17+, Gemengd 35+, Heren 35+ 
Zaterdag hele dag, Overdag aanvang 12.30 uur. Dames Alle lft of 35+, Gemengd Alle lft of 35+, Heren 
Alle lft of 35+,  
Zondag hele dag, Overdag aanvang 10.00 uur. Dames & Heren, Gemengd alle lft , Jeugd t/m 14 jaar & 
Jeugd t/m 17 jaar. 
 

Inschrijving voor deze competitie verloopt via de TC van MLTC.   
 
 
 


