
ZOMERAVOND 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. 

Aan bepaalde competitiesoorten zijn leeftijdscategorieën gekoppeld, zoals 17+, 35+, 50+. Dat betekent dat je pas 
mag deelnemen aan die competitie als je minimaal die leeftijd hebt. Daarnaast kan erin verschillende 
samenstellingen worden gespeeld, zoals dames, heren en gemengd (dames en heren). 

Zomeravond competitie  

De zomeravondcompetitie is een dubbelcompetitie die op zeven woensdagavonden 19.00 uur in mei en juni wordt 
aangeboden. Deze competitie is voor spelers en speelsters van 17 jaar en ouder en is geschikt voor alle 
speelsterktes. Voorwaarde is dat er minimaal vier spelers per team worden aangemeld. Je speelt namelijk per avond 
vier dubbels. Dat kan 4x HD zijn, 4x DD of 1x DD, 1x HD en 2x GD. 

• Speeldagen zijn 11, 18, 25 mei en 1, 8, 15, 22 juni 

• Inschrijven voor 6 maart 

Compact Spelen 

Tijdens de Zomeravondcompetitie wordt gespeeld volgens het principe van Compact Spelen. Dat betekent het 
spelen van een beslissend punt bij een 40-40 stand en in het geval van een derde set een beslissende 
wedstrijdtiebreak (tot en met 10 punten, 2 punten verschil). Hierdoor duren de wedstrijden wat korter. 

 

Doe je ook mee? opgeven doe je zo 

Opgeven voor de zomeravondcompetitie 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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