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VOORJAARSCOMPETITIE GEEL 2019 
   

 
Beste jeugdleden en ouders/verzorgers, 

 
Van April tot en met Juni 2019 is het alweer zo ver : de leukste en gezelligste periode van het 
tennisseizoen breekt dan aan met de KNLTB Voorjaarscompetitie! Een van de grootste tenniscompetities 
ter wereld! Je kunt je hiervoor inschrijven via onze vereniging. Samen met je team de baan op zorgt voor 
veel gezelligheid en je kunt jezelf ook nog eens ontwikkelen als speler door de wedstrijden die je speelt. 
En hoe vaker je speelt, hoe leuker het spel wordt. 
 
Wat moet je doen?  
Iedere deelnemer schrijft zich individueel in via onderstaand strookje. De trainer en de jeugdcommissie 
stellen de teams samen. Hierbij wordt rekening gehouden met leeftijd, tennisniveau, inzet tijdens 
trainingen en bereidheid om extra te oefenen en het aantal inschrijvingen voor een bepaalde categorie.  
Zodra de indelingen en speelschema’s bekend zijn, worden de spelers en de ouders voorzien van 
aanvullende informatie door middel van een informatieavond voorafgaande aan de start van de 
competitie. 

 
De trainer en de JeugdCommissie (JC) raden je aan om aan de competitie deel te nemen, omdat 
het spelen van competitie je spelniveau ten goede komt en je er bovendien veel plezier aan kan 
beleven. Om een goede tennisser te worden is het spelen van wedstrijden heel belangrijk, vooral 
in competitieverband. 
 
 

Voorjaar Geel Inhaaldagen voorjaar Geel  

Zondag 7 april 2019 Zondag 28 april 2019 

Zondag 14 april 2018 Zondag 5 mei 2019 

Maandag 22 april 2019 Zondag 30 mei 2019 

Zondag 12 mei 2019 Zondag 10 juni 2019 

Zondag 19 mei 2019  

Zondag 26 mei 2019  

Zondag 2 juni 2019  

 
Meer informatie over de Voorjaarscompetitie vind je op de site van de KNLTB. 
 

Maak je 7 weken vrij voor het spelen van competitiewedstrijden! 

 
Als je je inschrijft voor deelname aan de competitie gaan wij ervan uit dat je voor alle wedstrijden 
beschikbaar bent. Bij afwezigheid dupeer je niet alleen je medespelers, maar ook je tegenstander.  
Bij afmelding met een geldige reden, bijvoorbeeld ziekte of een blessure is het vaak al lastig genoeg om 
een invaller te vinden. In eerste instantie vragen we aan de afwezige speler om zelf voor een invaller te 
zorgen. Mocht het echt niet lukken, kan je contact opnemen met de jeugdcommissie of de trainer. 
 
 

Met sportieve groeten, 
De JeugdCommissie 
infojeugd@packador.nl 
 

 
 
 

Geef je op door een e-mail te sturen naar infojeugd@packador.nl 

 voor 5 december 2018 
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