
 

Nieuwsbrief nr. 6 november  2022 

Je ontvangt deze nieuwsbrief als lid van de vereniging. Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen, mail dan naar 

info@laerveld.nl 

 
Geef je op voor de voorjaarscompetitie 2023  
Jaarlijks doen er zo'n 30.000 teams mee aan wat velen beschouwen als de mooiste periode van het 
tennisseizoen: De KNLTB Voorjaarscompetitie. Ruim 200.000 competitiespelers strijden met hun 
team voor de winst. Zo ook onze club.  
 
Voorjaarscompetitie in het kort 
Tijdens de Voorjaarscompetitie probeer je samen met jouw team in zeven speeldagen, tussen begin 
april en begin juni, kampioen te worden van de poule. Een poule bestaat in de meeste gevallen uit 
acht teams en wordt ingedeeld naar niveau, leeftijd en regio. Een team treft iedere tegenstander 
één keer. Je speelt een aantal keer thuis op onze eigen club en een aantal keer ga je bij een andere 
vereniging op bezoek. Het team dat na de zeven speeldagen de meeste wedstrijden heeft gewonnen 
is kampioen. De winnaars van de poule promoveren naar een hogere klasse en de laatste (twee) 
degraderen naar een lagere klasse, mits dit mogelijk is. 
 
De voorjaarscompetitie start in april en loopt tot en met begin juni. 

 
 
Voorjaarskompetitie speeldata, tijden en kosten 
Vind hier de speeldata van de voorjaarscompetitie 2023.  
De wedstrijden op woensdag-, donderdag- en vrijdagavond beginnen om 19.00 uur.  
Als team betaal je inschrijfgeld; gemiddeld €100 per team.  

 
 
Extra info vrijdagavondcompetitie: om de week en 5 speeldagen 
De vrijdagavondcompetitie werd afgelopen jaren steeds populairder. Hierdoor kan het voor  
verenigingen lastig zijn om als gevolg van een beperkte baancapaciteit alle spelers op vrijdagavond 

https://www.tennis.nl/media/pygpn15h/data-voorjaarscompetitie-alle-2023-definitief.pdf


 

 

 

2 

competitie te laten spelen. Vorig jaar deed de KNLTB onderzoek naar mogelijke oplossingen. Om de 
drukte op vrijdagavond te reguleren én toekomstige groei mogelijk te maken, is er met ingang van 
2022 tijdens de KNLTB Voorjaarscompetitie op vrijdagavond 'om de week' gespeeld. 
Wat houdt 'om de week spelen' op vrijdagavond precies in? 
 

• Teams spelen om de week competitie, de gemengde teams én 8&9 Tennis starten één week 
eerder dan de reguliere competitie, namelijk op 1 april; de heren- en damesteams starten 
gelijk met de reguliere competitie op 8 april; 
 

• Alle teams spelen volledige wedstrijden met een supertiebreak in de 3e set; 
 

• Ieder team heeft in totaal 5 speeldagen, om de overlap met toernooien en andere 
activiteiten van de verenigingen zoveel mogelijk te beperken; 
 

• De totale organisatie voor de VCL op vrijdagavond is daarmee 10 weken (exclusief 
inhaaldagen). De overige competitiesoorten duren gewoon 7 weken; 
 

Omdat de gemengde teams en de HD/DD teams op verschillende dagen competitie spelen, is het 
ook mogelijk om in beide competities uit te komen.  
 
Wil jij ook competitie spelen?  
 

Geef je op voor de voorjaarscompetitie 2023 vóór  
31 december 2022 

 
 
Aanmelden voor deelname  - voor 31 december aanstaande - kan zowel individueel als met een 
team bij onze competitieleiding:  
Wilma Kuiper, telefoonnummer: 06 42765608 
Tonny van Esterik telefoonnummer: 06 22099249 
of per mail: info@laerveld.nl.  
 
Jeugdspelers moeten zich bij Martijn Arfman (tennisleraar) opgeven. 
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