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Inschrijving
Winteroutdoorcompetitie 2013 / 2014
Sluiting inschrijving: 1 september 2013
In deze brief treft u informatie aan die van belang is bij de inschrijving voor de Winteroutdoorcompetitie regio Zuid
2013 / 2014. Wij adviseren u met name de competitiedata al in een vroeg stadium in uw kantine of uw clubblad te
publiceren zodat alle potentiële competitiespelers van uw vereniging hiervan op de hoogte zijn.
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In 2013 gaat er veel op het gebied van jeugdtennis t/m 12 veranderen. Dit heeft voor de winteroutdoorcompetitie
tot gevolg dat de competitiesoorten gemengd, jongens en meisjes in de leeftijden t/m 10 en t/m 12 jaar komen te
vervallen en daarvoor in de plaats een nieuwe groene competitie voor kinderen tussen de 10 en 12 jaar wordt
aangeboden (voor meer informatie verwijzen wij u naar punt 2 sub p. en punt 3 in deze informatiebrief).
Op verzoek van diverse verenigingen zal er in de Winteroutdoorcompetitie 2013 / 2014 nòg een nieuwe
competitiesoort worden aangeboden, te weten: Dames dubbel 35+ op zaterdag (zie punt 2 sub l.).
Met ingang van 2014 / 2015 gaan we in de wintercompetitie bij de competitiesoorten 17+, 35+ en 55+ werken
met zgn. ploegrechten. Dit betekent dat er dan niet meer ieder jaar opnieuw op basis van ploeggemiddelden
wordt ingedeeld, maar dus wordt ingedeeld op basis van ploegrechten (net zoals in de voorjaarscompetitie!).
Let op: De ploegrechten voor de winteroutdoorcompetitie 2014 / 2015 worden bepaald aan de hand van de
eindstanden van de winteroutdoorcompetitie 2013 / 2014!
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1.

COMPETITIEDATA
Zie bijlage

2.

INSCHRIJVINGSMOGELIJKHEDEN
a. Gemengd dubbel 17+ op zaterdag
Deelname is alleen mogelijk voor die spelers en speelsters die geboren zijn voor 1 januari 1997. Per
wedstrijddag worden vier partijen gespeeld, te weten: een dames- en een herendubbelspel en twee
gemengddubbelspelen.
Teams kunnen op basis van de onderstaande criteria in de volgende klassen worden ingeschreven:
Gemengd dubbel 17+ Hoofdklasse:
Puntengemiddelde lager dan 10
e
Puntengemiddelde gelijk aan 10 of hoger, maar
Gemengd dubbel 17+ 1 klasse:
kleiner dan 12
e
Gemengd dubbel 17+ 2 klasse:
Puntengemiddelde gelijk aan 12 of hoger, maar
kleiner dan 14
e
Puntengemiddelde gelijk aan 14 of hoger
Gemengd dubbel 17+ 3 klasse:
b. Gemengd 17+ op zondag
Deelname is alleen mogelijk voor die spelers en speelsters die geboren zijn voor 1 januari 1997. Per
wedstrijddag worden vijf partijen gespeeld, te weten: een dames- en een herenenkelspel, een dames- en een
herendubbelspel en een gemengddubbelspel.
Teams kunnen op basis van de onderstaande criteria in de volgende klassen worden ingeschreven:
Gemengd 17+ Hoofdklasse:
Puntengemiddelde lager dan 11
e
Gemengd 17+ 1 klasse:
Puntengemiddelde gelijk aan 11 of hoger, maar
kleiner dan 14
e
Gemengd 17+ 2 klasse:
Puntengemiddelde gelijk aan 14 of hoger
c. Gemengd dubbel 17+ op donderdagavond
Deelname is alleen mogelijk voor die spelers en speelsters die geboren zijn voor 1 januari 1997. Per
wedstrijddag worden vier partijen gespeeld, te weten: een dames- en een herendubbelspel en twee
gemengddubbelspelen.
Teams kunnen op basis van de onderstaande criteria in de volgende klassen worden ingeschreven:
e
Gemengd dubbel 17+ 1 klasse:
Puntengemiddelde lager dan 13
e
Gemengd dubbel 17+ 2 klasse:
Puntengemiddelde gelijk aan 13 of hoger
d. Gemengd dubbel 55+ op vrijdagmiddag
In deze competitiesoort wordt vooralsnog in één klasse gespeeld. Op basis van de speelsterkten van de
ingeschreven ploegen en afhankelijk van de hoeveelheid inschrijvingen voor deze competitiesoort kan een
nadere splitsing in klassen worden gemaakt. Deelname is alleen mogelijk voor die spelers en speelsters die
geboren zijn voor 1 januari 1959. Per wedstrijddag worden vier partijen gespeeld, te weten: een dames- en
een herendubbelspel en twee gemengddubbelspelen.
e. Gemengd dubbel 35+ op vrijdagavond
Deelname is alleen mogelijk voor die spelers en speelsters die geboren zijn voor 1 januari 1979. Per
wedstrijddag worden vier partijen gespeeld, te weten: een dames- en een herendubbelspel en twee
gemengddubbelspelen.
Teams kunnen op basis van de onderstaande criteria in de volgende klassen worden ingeschreven:
Gemengd dubbel 35+ Hoofdklasse:
Puntengemiddelde lager dan 10
e
Gemengd dubbel 35+ 1 klasse:
Puntengemiddelde gelijk aan 10 of hoger, maar
kleiner dan 12
e
Gemengd dubbel 35+ 2 klasse:
Puntengemiddelde gelijk aan 12 of hoger, maar
kleiner dan 14
e
Gemengd dubbel 35+ 3 klasse:
Puntengemiddelde gelijk aan 14 of hoger

f. Heren dubbel 17+ op zaterdag
Deelname is alleen mogelijk voor die spelers die geboren zijn voor 1 januari 1997. Per wedstrijddag worden
vier partijen gespeeld, te weten: vier herendubbelspelen.
Teams kunnen op basis van de onderstaande criteria in de volgende klassen worden ingeschreven:
Puntengemiddelde lager dan 10
Heren dubbel 17+ Hoofdklasse:
e
Heren dubbel 17+ 1 klasse:
Puntengemiddelde gelijk aan 10 of hoger, maar
kleiner dan 12
e
Heren dubbel 17+ 2 klasse:
Puntengemiddelde gelijk aan 12 of hoger, maar
kleiner dan 14
e
Heren dubbel 17+ 3 klasse:
Puntengemiddelde gelijk aan 14 of hoger
g. Heren dubbel 35+ op zaterdag
Deelname is alleen mogelijk voor die spelers die geboren zijn voor 1 januari 1979. Per wedstrijddag worden
vier partijen gespeeld, te weten: vier herendubbelspelen.
Teams kunnen op basis van de onderstaande criteria in de volgende klassen worden ingeschreven:
e
Heren dubbel 35+ 1 klasse:
Puntengemiddelde lager dan 13
e
Puntengemiddelde gelijk aan 13 of hoger
Heren dubbel 35+ 2 klasse:
h. Heren 17+ op zondag
Deelname is alleen mogelijk voor die spelers die geboren zijn voor 1 januari 1997. Per wedstrijddag worden
zes partijen gespeeld, te weten: vier herenenkelspelen en twee herendubbelspelen.
Teams kunnen op basis van de onderstaande criteria in de volgende klassen worden ingeschreven:
e
Heren 17+ 1 klasse:
Puntengemiddelde lager dan 13
e
Puntengemiddelde gelijk aan 13 of hoger
Heren 17+ 2 klasse:
i. Heren dubbel 55+ op vrijdagmiddag
Deelname is alleen mogelijk voor die spelers die geboren zijn voor 1 januari 1959. Per wedstrijddag worden
vier partijen gespeeld, te weten: vier herendubbelspelen.
Teams kunnen op basis van de onderstaande criteria in de volgende klassen worden ingeschreven:
e
Heren dubbel 55+ 1 klasse:
Puntengemiddelde lager dan 14
e
Puntengemiddelde gelijk aan 14 of hoger
Heren dubbel 55+ 2 klasse:
j. Heren dubbel 35+ op vrijdagavond
Deelname is alleen mogelijk voor die spelers die geboren zijn voor 1 januari 1979. Per wedstrijddag worden
vier partijen gespeeld, te weten: vier herendubbelspelen.
Teams kunnen op basis van de onderstaande criteria in de volgende klassen worden ingeschreven:
Heren dubbel 35+ Hoofdklasse:
Puntengemiddelde lager dan 11
e
Heren dubbel 35+ 1 klasse:
Puntengemiddelde gelijk aan 11 of hoger, maar
kleiner dan 14
e
Heren dubbel 35+ 2 klasse:
Puntengemiddelde gelijk aan 14 of hoger
k. Dames dubbel 17+ op zaterdag
Deelname is alleen mogelijk voor die speelsters die geboren zijn voor 1 januari 1997. Per wedstrijddag
worden vier partijen gespeeld, te weten: vier damesdubbelspelen.
Teams kunnen op basis van de onderstaande criteria in de volgende klassen worden ingeschreven:
Puntengemiddelde lager dan 11
Dames dubbel 17+ Hoofdklasse:
e
Dames dubbel 17+ 1 klasse:
Puntengemiddelde gelijk aan 11 of hoger, maar
kleiner dan 14
e
Dames dubbel 17+ 2 klasse:
Puntengemiddelde gelijk aan 14 of hoger
l. Dames dubbel 35+ op zaterdag
NIEUW!!!
Deelname is alleen mogelijk voor die speelsters die geboren zijn voor 1 januari 1979. Per wedstrijddag
worden vier partijen gespeeld, te weten: vier damesdubbelspelen.
Teams kunnen op basis van de onderstaande criteria in de volgende klassen worden ingeschreven:
e
Dames dubbel 35+ 1 klasse:
Puntengemiddelde lager dan 13
e
Puntengemiddelde gelijk aan 13 of hoger
Dames dubbel 35+ 2 klasse:

m. Dames 17+ * op zondag
Deelname is alleen mogelijk voor die speelsters die geboren zijn voor 1 januari 1997. Per wedstrijddag
worden vijf partijen gespeeld, te weten: twee damesenkelspelen en drie damesdubbelspelen.
Teams kunnen op basis van de onderstaande criteria in de volgende klassen worden ingeschreven:
e
Puntengemiddelde lager dan 13
Dames 17+ * 1 klasse:
e
Dames 17+ * 2 klasse:
Puntengemiddelde gelijk aan 13 of hoger
n. Dames dubbel 17+ op donderdagmorgen
Deelname is alleen mogelijk voor die speelsters die geboren zijn voor 1 januari 1997. Per wedstrijddag
worden vier partijen gespeeld, te weten: vier damesdubbelspelen.
Teams kunnen op basis van de onderstaande criteria in de volgende klassen worden ingeschreven:
Dames dubbel 17+ Hoofdklasse:
Puntengemiddelde lager dan 11
e
Puntengemiddelde gelijk aan 11 of hoger, maar
Dames dubbel 17+ 1 klasse:
kleiner dan 14
e
Dames dubbel 17+ 2 klasse:
Puntengemiddelde gelijk aan 14 of hoger
o. Dames dubbel 35+ op vrijdagavond
Deelname is alleen mogelijk voor die speelsters die geboren zijn voor 1 januari 1979. Per wedstrijddag
worden vier partijen gespeeld, te weten: vier damesdubbelspelen.
Teams kunnen op basis van de onderstaande criteria in de volgende klassen worden ingeschreven:
e
Dames dubbel 35+ 1 klasse:
Puntengemiddelde lager dan 13
e
Dames dubbel 35+ 2 klasse:
Puntengemiddelde gelijk aan 13 of hoger
p. Groen op woensdagmiddag (= 10 t/m 12 jaar) *
NIEUW!!!
Er wordt gespeeld op twee niveaus (te weten: groen 1 en groen 2). Deelname is alleen mogelijk voor die
spelers en speelsters die geboren zijn op of na 1 januari 2001 en voor 1 januari 2004. Per wedstrijddag
worden zes partijen gespeeld, te weten: vier enkelspelen en twee dubbelspelen.
Teams kunnen op basis van de onderstaande criteria in de volgende niveaus worden ingeschreven:
Groen 1:
Kinderen die al ervaring hebben met het spelen in groen.
Groen 2:
Kinderen die voor de eerste (of tweede) keer in groen gaan
spelen.
Binnenkort zullen wij een kijkwijzer publiceren op onze website. Deze kijkwijzer helpt u bij het inschalen van
uw groene teams op het juiste niveau.
(* Houdt u er s.v.p. rekening mee dat een aantal kinderen die in de voorjaarscompetitie op woensdagmiddag spelen, na de
zomervakantie naar het voortgezet onderwijs gaan en dus niet meer op woensdagmiddag competitie kunnen spelen)

q. Gemengd t/m 14 op zondag (= 11 t/m 14 jaar)
De laagste klasse is de tweede klasse. Deelname is alleen mogelijk voor die spelers en speelsters die
geboren zijn op of na 1 januari 1999 en voor 1 januari 2003. Per wedstrijddag worden vijf partijen gespeeld,
te weten: een meisjes- en een jongensenkelspel, een meisjes- en een jongensdubbelspel en een
gemengddubbelspel.
Teams kunnen op basis van de onderstaande criteria in de volgende klassen worden ingeschreven:
e
Puntengemiddelde lager dan 14,5
Gemengd t/m 14 1 klasse:
e
Gemengd t/m 14 2 klasse:
Puntengemiddelde gelijk aan 14,5 of hoger
r. Gemengd t/m 17 op zondag (= 11 t/m 17 jaar)
De laagste klasse is de tweede klasse. Deelname is alleen mogelijk voor die spelers en speelsters die
geboren zijn op of na 1 januari 1996 en voor 1 januari 2003. Per wedstrijddag worden vijf partijen gespeeld,
te weten: een meisjes- en een jongensenkelspel, een meisjes- en een jongensdubbelspel en een
gemengddubbelspel.
Teams kunnen op basis van de onderstaande criteria in de volgende klassen worden ingeschreven:
e
Gemengd t/m 17 1 klasse:
Puntengemiddelde lager dan 13,5
e
Gemengd t/m 17 2 klasse:
Puntengemiddelde gelijk aan 13,5 of hoger

s. Jongens t/m 14 op zondag (= 11 t/m 14 jaar)
De laagste klasse is de tweede klasse. Deelname is alleen mogelijk voor die spelers die geboren zijn op of
na 1 januari 1999 en voor 1 januari 2003. Per wedstrijddag worden zes partijen gespeeld, te weten: vier
jongensenkelspelen en twee jongensdubbelspelen.
Teams kunnen op basis van de onderstaande criteria in de volgende klassen worden ingeschreven:
e
Puntengemiddelde lager dan 14,5
Jongens t/m 14 1 klasse:
e
Jongens t/m 14 2 klasse:
Puntengemiddelde gelijk aan 14,5 of hoger
t. Jongens t/m 17 op zondag (= 11 t/m 17 jaar)
De laagste klasse is de tweede klasse. Deelname is alleen mogelijk voor die spelers die geboren zijn op of
na 1 januari 1996 en voor 1 januari 2003. Per wedstrijddag worden zes partijen gespeeld, te weten: vier
jongensenkelspelen en twee jongensdubbelspelen.
Teams kunnen op basis van de onderstaande criteria in de volgende klassen worden ingeschreven:
e
Puntengemiddelde lager dan 13,5
Jongens t/m 17 1 klasse:
e
Jongens t/m 17 2 klasse:
Puntengemiddelde gelijk aan 13,5 of hoger
u. meisjes t/m 14 op zondag (= 11 t/m 14 jaar)
De laagste klasse is de tweede klasse. Deelname is alleen mogelijk voor die speelsters die geboren zijn op
of na 1 januari 1999 en voor 1 januari 2003. Per wedstrijddag worden zes partijen gespeeld, te weten: vier
meisjesenkelspelen en twee meisjesdubbelspelen.
Teams kunnen op basis van de onderstaande criteria in de volgende klassen worden ingeschreven:
e
Meisjes t/m 14 1 klasse:
Puntengemiddelde lager dan 14,5
e
Meisjes t/m 14 2 klasse:
Puntengemiddelde gelijk aan 14,5 of hoger
v. meisjes t/m 17 op zondag (= 11 t/m 17 jaar)
De laagste klasse is de tweede klasse. Deelname is alleen mogelijk voor die speelsters die geboren zijn op
of na 1 januari 1996 en voor 1 januari 2003. Per wedstrijddag worden zes partijen gespeeld, te weten: vier
meisjesenkelspelen en twee meisjesdubbelspelen.
Teams kunnen op basis van de onderstaande criteria in de volgende klassen worden ingeschreven:
e
Meisjes t/m 17 1 klasse:
Puntengemiddelde lager dan 13,5
e
Puntengemiddelde gelijk aan 13,5 of hoger
Meisjes t/m 17 2 klasse:
3.

GROENE COMPETITIE
In groen wordt op een volledige baan met de groene (stage 1) bal gespeeld. Jongens en meisjes spelen in
groen door elkaar. Er is dus geen onderscheid meer tussen gemengde-, jongens- en meisjesteams.
Er wordt gespeeld om twee gewonnen ‘korte’ sets (4 games). In alle sets wordt bij de stand van 4-4 een
tiebreak (7 punten) gespeeld. Het Beslissend Punt Systeem is van toepassing (bij 40-gelijk wordt om één
beslissend punt gespeeld, waarbij de ontvanger bepaalt vanaf welke kant wordt gereserveerd). Wanneer in
een wedstrijd de stand één set gelijk is, wordt er een beslissende wedstrijdtiebreak (7 punten) gespeeld om
de wedstrijd te beslissen. Deze tiebreak vervangt dus de beslissende derde set.

4.

PLOEGGEMIDDELDE
Voorbeeld: Onderstaande ploeg van vereniging X wil gemengd dubbel 17+ competitie op zaterdag gaan
spelen:
Dave
2 x cat. 5 (dubbel) = 10
Marco
2 x cat. 6 (dubbel) = 12
Sabina
2 x cat. 5 (dubbel) = 10
Dyhna
2 x cat. 6 (dubbel) = 12
Dit betreft een dubbelcompetitie, dus het puntentotaal van een speler is de som van tweemaal de
dubbelspelspeelsterkte! (CR artikel V-02 lid 3)
Ploeggemiddelde: 10 + 12 + 10 + 12 = 44 : 4 = 11,0

Dit puntengemiddelde ligt hoger dan 10 en is lager dan 12, dus op basis hiervan dient deze ploeg te worden
e
ingeschreven in de 1 klasse.
Let op:

5.

Het puntengemiddelde van een ploeg waarbij zowel enkels als dubbels worden gespeeld, wordt
berekend volgens de wijze zoals beschreven in artikel V-02 lid 2 van het Competitiereglement.

COMPETITIEOPZET
De Winteroutdoorcompetitie wordt in het algemeen gespeeld in afdelingen van acht ploegen, waarin een
halve competitie wordt gespeeld (zeven speeldagen).

6.

VOORWAARDEN VOOR INSCHRIJVING





7.

Het inschrijfgeld voor deelname aan de Winteroutdoorcompetitie regio Zuid 2013 / 2014 bedraagt
€ 35,01 per ploeg.
Aanvragen, die na 1 september 2013 worden ontvangen, worden alleen geaccepteerd indien hiermee
een afdeling op acht kan worden gebracht. Tot de indeling bekend is, worden deze ploegen op een
wachtlijst gezet.
Teams van verenigingen die hun betalingsverplichtingen aan de KNLTB niet hebben voldaan, worden
pas ingeschreven zodra aan deze betalingsverplichting is voldaan. Eén en ander voor zover op het
moment van betaling de inschrijving voor de competitie nog niet is gesloten (CR artikel III-01 lid 4).
Inschrijvingen dienen uitsluitend digitaal worden gedaan.

TERUGTREKKING INGESCHREVEN PLOEGEN
De commissie Wedstrijdtennis wijst er met nadruk op, dat het terugtrekken van een reeds ingeschreven
ploeg vanaf 15 september 2013 beboet wordt met € 115,-. Terugtrekking van een reeds ingeschreven ploeg
ná publicatie van de indeling zal worden beboet met € 225,-. Terugtrekkingen voor 15 september 2013 zijn
uiteraard kosteloos.

8.

BEGINTIJDEN
Senioren:
Donderdag : 10.00 uur (Dames dubbel 17+)
: 19.00 uur (Gemengd dubbel 17+)
Vrijdag
: 13.00 uur (Gemengd dubbel 55+ en Heren dubbel 55+)
: 19.00 uur (Gemengd dubbel 35+, Heren dubbel 35+ en Dames dubbel 35+)
Zaterdag
: variabel 11.00-13.00 uur (Gemengd dubbel 17+, Heren dubbel 17+, Heren dubbel 35+,
Dames dubbel 17+ en Dames dubbel 35+)
Zondag
: variabel 11.00-13.00 uur (Gemengd 17+, Heren 17+ en Dames 17+ *)
Junioren:
Woensdag
Zondag

9.

: variabel 14.30-15.30 uur (Groen)
: variabel 11.00-13.00 uur (Junioren t/m 14 & t/m 17 jaar)

BANENSCHEMA WINTEROUTDOORCOMPETITIE 2013 / 2014
Per thuisspelende ploeg moeten op de wedstrijddag 2 banen beschikbaar te zijn (eventueel dispensatie
mogelijk).

In avondcompetities zijn verenigingen – waarbij vanwege gemeentelijke verordeningen of waar vanwege het
beleid van die vereniging om 23.00 uur het licht uit moet – verplicht bij iedere partij tijdens thuiswedstrijden
een wedstrijdtiebreak (10 punten) als vervangende beslissende (derde) set te spelen.
Deze verenigingen dienen dit te vermelden bij het digitaal invoeren van de wedstrijddetails in het veld
‘opmerking’.
Verenigingen die met vier of minder ploegen per dagdeel inschrijven voor de Winteroutdoorcompetitie
kunnen tijdens het digitaal inschrijven een verzoek indienen om deze ploegen alle gelijktijdig uit en thuis te
laten spelen. Dit kan voor de vereniging voordeel bieden in verband met barbezetting en het creëren van
meer sfeer bij thuiswedstrijden. Let op: U dient dan wel over voldoende banen te beschikken om alle ploegen
gelijktijdig thuis te laten spelen! U moet dit zelf te controleren!!!
10. BEVESTIGING INGESCHREVEN TEAMS
Zo spoedig mogelijk na de digitale verzending van uw inschrijving, ontvangt u hiervan een schriftelijke
bevestiging op het mailadres dat u daarvoor zelf in MijnKNLTB hebt opgegeven. Het is van groot belang dat
deze bevestiging door u op juistheid en volledigheid wordt gecontroleerd.
Eventuele afwijkingen ten opzichte van de inschrijving kunnen dan mogelijk nog tijdig worden gecorrigeerd.
Wanneer u bedoelde bevestigingsmail niet ontvangt, adviseren wij u hierover zo spoedig mogelijk
contact op te nemen met ondergetekende!!!

11. UITSLAGEN EN TUSSENSTANDEN
Alle personen die daarvoor van hun verenigingscompetitieleider – via delegatie – bevoegdheid hebben
verkregen kunnen de uitslagen via MijnKNLTB invoeren. Voorwaarde is wel, zoals gezegd, dat de VCL
voorafgaand aan de competitie aan alle personen die de uitslagen moeten invoeren, via MijnKNLTB die
bevoegdheid voor die betreffende competitie heeft gegeven. In de handleiding voor het invoeren van
competitie-uitslagen is ook vermeld hoe dit delegeren in zijn werk gaat.

12. DISPENSATIE VOOR 2 KEER SPELEN IN EEN SPEELWEEK
Sinds enkele jaren is het ook in de Winteroutdoorcompetitie mogelijk om voor een speler dispensatie te
vragen om in twee competitiesoorten (dus per speelweek twee keer) te mogen uitkomen. Ook het spelen
voor twee verenigingen in één bepaalde competitie is met dispensatie mogelijk.
Dispensatie wordt verleend onder bepaalde voorwaarden, die in een aparte bijlage bij deze competitiemailing
zijn vermeld. Het aanvraagformulier voor deze dispensatie ontvangt u tevens gelijktijdig met deze brief.
Aanvragen hiervoor moeten vóór 1 oktober 2013 worden ingediend.
Let op! Ook komend seizoen ontvangt u géén schriftelijke bevestiging meer wanneer een aanvraag om
dispensatie wordt gehonoreerd. Een overzicht met de verleende dispensaties zal op uw districtspagina op
knltb.nl worden gepubliceerd. Dit overzicht kan als bewijs dienen wanneer uw tegenstander dit verlangt.

13. LEEFTIJDSDISPENSATIE
In de juniorencompetitie t/m 17 jaar mag op iedere wedstrijddag per ploeg slechts één speler worden
opgesteld die in het voorafgaande bondsjaar al 17 jaar is geworden. Voor een tweede te oude speler, die in
het voorafgaande bondsjaar al 17 jaar is geworden, is dispensatie mogelijk. Door middel van een separaat
mailtje aan ondergetekende kan deze dispensatie aangevraagd worden. Aanvragen moeten vóór 1 oktober
2013 worden ingediend.

14. UITNODIGEN VAN PLOEGEN
Het uitnodigen van ploegen én het vervolgens ook raadplegen van deze wedstrijddetails zal opnieuw via
MijnKNLTB lopen.
Ook dit jaar is een beperkt aantal wedstrijddetails (aanvangs- en aanwezigheidstijd, baansoort en
opmerkingen) ook te raadplegen via de Uitslagenpagina op knltb.nl. Achter elke wedstrijd is daarvoor een
icoontje geplaatst. Het is daar ook mogelijk om direct door te linken naar de pagina met wedstrijddetails op
MijnKNLTB.

15. SLUITINGSDATUM INSCHRIJVING
De inschrijving voor de Winteroutdoorcompetitie regio Zuid 2013 / 2014 sluit op 1 september 2013. Wij
verzoeken u uw inschrijving tijdig digitaal te versturen. Inschrijvingen die ná deze datum worden ontvangen,
worden op een wachtlijst geplaatst.
Met uw eventuele vragen kunt u terecht bij ondergetekende (tel. 088-1302730 en per mail: regio.zuid@knltb.nl)
Met vriendelijke groet,
KNLTB – regio Zuid

Maikel Adriaanse
coördinator Wedstrijdtennis
Bijlagen:

1. Competitiedata
2. Procedure aanvraag dispensatie twee keer spelen in één week
3. Aanvraagformulier dispensatie twee keer spelen in één week

i.a.a. districtsbestuur

