
NAJAARS COMPETITIE 2022 
 
Jaarlijks doen er meer dan 200.000 tennissers mee aan één of meerdere KNLTB-competities. Hiermee heeft 
Nederland één van de grootste georganiseerde tenniscompetities van de wereld. 

Tijdens de competitie speel je in teamverband wedstrijden voor TV de Hoven. Gedurende een bepaalde periode in 
het jaar speel jij met jouw team tegen teams van andere verenigingen in de omgeving. Competitie spelen is het 
gevoel van willen winnen en elkaar support geven. Het gaat om het teamgevoel, saamhorigheid en sportiviteit. Het is 
napraten met je teamgenoten over die ene rally onder het genot van een hapje en drankje. Naast het 
wedstrijdelement staat tijdens de competitie de gezelligheid voorop. 

Door wedstrijden te spelen verleg je jouw grenzen, verbeter je jezelf keer op keer en ontwikkel je jezelf op techniek, 
inzicht en mentaal vlak. Naast het ontwikkelen van jouw spel- en tennisvaardigheden heeft competitie spelen nog 
een extra dimensie: het zorgt voor veel sfeer en gezelligheid en je leert eenvoudig nieuwe mensen kennen op en 
naast de baan. Niet gek dus dat de competitie door veel tennissers als hoogtepunt van het tennisseizoen wordt 
beschouwd! 

Er is een competitie voor iedereen 

De KNLTB heeft het hele jaar door een zeer divers competitieaanbod voor op iedere dag van de week en voor elke 
leeftijd. Het maakt niet uit of je net begonnen bent of al langer speelt; iedereen kan meedoen. 

Najaars competitie  

De Najaarscompetitie wordt steeds populairder, want ieder jaar doen er meer spelers van verschillende 
verenigingen mee.  

Tijdens de Najaarscompetitie speel jij samen met jouw team op vijf speeldagen, tussen half september en half 
oktober, tegen de andere teams uit de poule. Een poule bestaat in de meeste gevallen uit zes teams en wordt 
ingedeeld naar niveau, leeftijd en regio. Een team treft iedere tegenstander één keer. Je speelt een aantal keer thuis 
op jouw eigen club en een aantal keer ga je bij een andere vereniging op bezoek. Het team dat na de vijf speeldagen 
het meeste wedstrijdpunten heeft gewonnen is kampioen. 

• Inschrijven begin juni 

Competitie aanbod 

Voor senioren bestaat de najaarscompetitie uit een zeer divers competitieaanbod op iedere dag van de week, voor 
zowel beginnende spelers als voor ervaren spelers en voor iedereen daar tussenin. Kortom, voor iedere tennisser is 
er een competitie die bij je past! Het competitie aanbod in onze regio is nog niet bekend. 

Speeldata 

De Najaarscompetitie 2022 start half september en loopt tot en met half oktober. Met ingang van 2022 wordt het 
aantal speeldagen van de Najaarscompetitie aangepast van 7 naar 5 speeldagen. 
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Doe je ook mee? opgeven doe je zo 

Opgeven voor de najaarscompetitie kan bij Arold Mol, de VCL van TV de Hoven. 

Je kan een mail of App sturen met daarin de samenstelling van jouw team. Heb je geen team maar zou je wel graag 
willen spelen, dan kun je dat ook aangeven. Je kan dan gevraagd worden om in te vallen bij de competitieteams. 

h.mol2@upcmail.nl of 06-15823816 
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