
 

Competitieaanbod MLTC Najaar 2019 

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 bijna iedere dag van de week, voor elke 
leeftijd, voor zowel beginnende spelers als voor topspelers en voor iedereen daar tussenin.  
 
 

Aanbod en speeldagen 
 

 
Aanvullend: Voor deelname binnen de regio Overijssel zijn nog de volgende mogelijkheden: 
Zaterdag: Dames 17+ (2DE 3DD), Heren 17+ (2HE 3 HD) en Gemengd 17+ (DE HE GD DD HD) 
 
 
HE = Heren enkel, DE = Dames enkel, JE = Jongens enkel, ME = Meisjes enkel, HD = Heren dubbel, DD 
= Dames dubbel, JD = Jongens dubbel, MD = Meisjes enkel, GD = Gemengd dubbel 
 
 
 



 
 

Begintijden Najaarscompetitie 2019  

Alle avondcompetities 19.00 uur  
Voor overig 
 
Donderdagmorgen 10.00 uur  
Vrijdag 50+,  variabel tussen 11.00 uur en 13.00 uur  
Zaterdag variabel tussen 09.00 uur en 16.30 uur  
Zondag  variabel tussen 09.00 uur en 16.30 uur  
Zondag (8&9-Tennis)   variabel tussen 17.00 uur en 20.00 uur 

 
 
Speeldata 2019 
 
De Najaarscompetitie telt in het totaal 7 speeldagen en start begin september en loopt tot eind 
oktober 

 
 

 
 
 



 
 

KNLTB Najaar 8&9 competitie 

Ben jij net begonnen met tennis of speel je regelmatig met en tegen je vrienden, maar heb je nog 

nooit competitie gespeeld? De 8&9-competitie is ideaal voor een startende competitie speler. 

Teamsamenstelling: Om mee te kunnen doen, zijn er teams nodig met minimaal drie spelers. Dat 
kunnen mannen zijn, vrouwen zijn en het kan ook een gemengd team zijn. Het leukste is als je een 
team maakt van vier personen voor als iemand een keer verhinderd is of als je allemaal 1 partij wilt 
spelen. 

 
KNLTB Najaar 2019 

Heb je meer ervaring hebben met competitie spelen, dan kun je deelnemen aan de reguliere 

najaarscompetitie.  Teamsamenstelling:  Dames team, minimaal 4 Dames of Heren team, minimaal 4 

Heren of Gemengd team Minimaal 2 Dames en 2 Heren.  

Indeling klassen op basis van ploeggemiddelde 

Alle competitiesoorten van de Najaarscompetitie (m.u.v. Rood, Oranje en Groen) worden op basis 

van ploeggemiddelden ingedeeld in verschillende klassen. Bij deze indeling wordt uitgegaan van de 

actuele rating van de spelers op het moment van inschrijving (in plaats van de speelsterktes) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Aanmelden 

 Aanmelden als team of als je nog geen team hebt 

(reserve) speler*, via tc@mltc.nl 

 

 Aanmelding ontvangen wij graag uiterlijk  

Najaar   13 Juni 2019. 

 

Van 13 juni tot en met 1 juli kunnen wij als TC  jouw team inschrijven voor de KNLTB 

Najaarscompetitie. 

 

*Mocht je (nog) geen (volledig) team kunnen formeren, aarzel niet gebruik te maken van ons 

spelers/leden netwerk of spreek je trainer aan. Samen lukt het vaak om een team alsnog compleet te 

kunnen maken. 
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