
8&9 competitie 

In 2017 start een nieuwe competitie, speciaal voor speelsterkte 8 en 9. Een ideale competitievorm 
voor iedereen die net begonnen is met tennis of voor degenen met speelsterkte 8 en 9 die al een 
poosje tennissen maar nog nooit competitie hebben gespeeld. In deze nieuwe competitie kan deze 
groep namelijk op een veilige, aangename en gezellige manier kennis maken met het spelen van 
competitie, de wedstrijden tellen bijvoorbeeld niet mee voor je rating. 

Keuze speeldag ligt bij de clubs 

De competitie wordt gespeeld op donderdagavond en op zondagmiddag, zeven keer in april en mei. 

Elke club kan zelf aangeven welk team op welke speeldag wil spelen. Uiteraard kies je per team een 

speeldag voor de gehele competitieperiode. 

Elke competitiedag twee dubbels 

Tijdens een competitiedag worden er twee dubbels gespeeld, waarin alle combinaties mogelijk zijn 

(DD, HD, GD). Zo kan het voorkomen dat twee vrouwen spelen tegen een man en een vrouw. 

Compact Spelen 

Voor deze competitie geldt “Compact Spelen”, waardoor de partijen gemiddeld ongeveer 1.15 uur 

duren. 

Spelen op eigen niveau 

Iedereen speelt in deze competitie op zijn/haar eigen niveau. Deze competitie wordt aangeboden in 

twee klassen: de eerste klasse voor de 8 en 9 tennissers die al een poosje tennissen en de tweede 

klasse voor de beginners. Daarnaast draait het in deze competitie minder om de resultaten. Uitslagen 

tellen niet mee voor de speelsterkte. 

Speeldagen 

Op de donderdagen wordt er gespeeld op 6, 13 en 20 april, 4, 11 en 18 mei en 1 juni 2017. Voor de 

zondag gelden de volgende data: 9, 17 (maandag, tweede paasdag) en 30 april, 7, 14, 21 en 28 mei 

2017.  

 

Zomeravondcompetitie 
Heeft jullie club leden die naast de Voorjaarscompetitie nog meer competitie willen spelen? Of leden 
die in het weekend verhinderd zijn? Voor hen is er in 2017 de Zomeravondcompetitie. Een 
recreatieve competitie, op zeven woensdagavonden in mei en juni. Deze competitie is alleen voor 
spelers en speelsters van 17 jaar en ouder en voor alle speelsterktes. 

Op basis van onderstaande klasse-indeling gaan we ploegen op actuele rating per klasse indelen: 

 1e klasse              teamgemiddelde kleiner dan 12 

 2e klasse              teamgemiddelde gelijk aan 12 en kleiner dan 14 



 3e klasse              teamgemiddelde gelijk aan 14 en kleiner dan 16 

 4e klasse              teamgemiddelde gelijk aan 16 of hoger 

Vier dubbels 

Elke competitiedag bestaat uit vier dubbels. Dat kan 4x HD zijn, 4x DD of DD, HD en 2x GD. Voor deze 

competitie geldt “Compact Spelen”, waardoor elke partij gemiddeld 1.15 uur in beslag neemt. 

Teams en spelers aanmelden 

Elk team bestaat uit minimaal 4 spelers 

Speeldagen 

Er wordt gespeeld op woensdag 10, 17, 24 en 31 mei, 7, 14 en 21 juni 2017.  

 

 

Onder35 Competitie 
Veel ‘jongvolwassenen’ willen niet alleen graag mét maar ook tégen andere ‘jongvolwassenen’ 
spelen. De meesten vinden dat zowel op de baan als na afloop veel leuker. Daarom is er vanaf 2017 
een speciale Onder35 competitie. Alleen voor spelers en speelsters van 17 tot en met 35 jaar, met 
speelsterkte 4 tot en met 7. Zo spelen zij altijd op hun eigen niveau tegen leeftijdsgenoten. 

Speeldag: zaterdag vanaf 17.00  

De speeldag en de aanvangstijd is afgestemd op de wensen van vele jongere senioren. De vaste 

speeldag voor deze competitie is zaterdag. De eerste partij begint om 17.00 uur. Er wordt gespeeld 

op 8, 15 en 29 april, 6, 13, 20 en 27 mei 2017. 

Vier dubbels 

Elke competitiedag bestaat uit vier dubbels. Dat kan 4x HD zijn, 4x DD of DD, HD en 2x GD. 

Compact Spelen 

Voor deze competitie geldt “Compact Spelen”, waardoor elke partij gemiddeld 1.15 uur in beslag 

neemt. 

Teams en spelers aanmelden 

Elk team bestaat uit minimaal 4 spelers.  

 

 


