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Herinnering opgave voorjaarscompetitie 2019
Sittard, 22-12-2018
Beste leden,

Bij deze een herinnering voor opgave voor de voorjaarscompetitie van de KNLTB voor het
voorjaar 2019. De inleidende brief van 24 november jl. is hieronder nog een keer herhaald.
De stand van zaken op dit moment is dat we één volledig bezet HD vrijdagavond- en één
volledig bezet HD woensdagavondteam hebben.
Daarnaast is er een donderdagavondteam waarvoor zich 3 leden hebben opgegeven. Dit is
een zogenaamde starterscompetitie in de speelsterktes 8 en 9 waarbij er slechts 2
dubbelpartijen gespeeld worden en alle combinaties mogelijk zijn. Bijv HD tegen DD, GD
tegen DD etc. Tot dit moment gaven zich op Tjeu Konings, Charlotte Janssen en Rajesh
Chitta. Dat is de minimale bezetting en er mogen nog best 2 spelers (m/v) bij. Leuk!
Aangenaam nivo. En elkaar leren kennen binnen de vereniging!
Verder is er ook een begin voor een 2e vrijdagavond team. De hoop is dat dit kan
uitgroeien een volledig GEMENGD dubbel team. Tot heden gaven zich op: Léon Janssen,
Willie Schepers en Rosi Weerders en dus moeten er eigenlijk nog 2 dames en één heer bij.
Omdat er reservemogelijkheden vanuit de andere teams zijn kan dat ook net wat minder
maar het zou fantastisch zijn wanneer er nog minimaal één dame bij kwam.
Wanneer dat niet lukt is er ook nog een mogelijkheid dit team om te vormen tot een HD
team. Dus heren geef u sowieso op wanneer u een kriebel voelt. Dames… aan u om er een
gemengd team van te maken.
Tenslotte: De gehele zaterdag en zondag zijn nog vrij. Geef u op als vriendengroep en
vorm een team t/m; wanneer u in uw kennissenkring weet van een club vrienden die bij
een andere vereniging competitie willen spelen maar niet aan de bak komen… Bij ons kan
dat dus wel. Daar komen we uit!
Sluitingsdatum blijft 31-12-2018!
Namens het bestuur,
Pascal Gerits, Secretaris
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Brief 201820tve van 24 november jl.
Lijkt het je leuk om mee te doen aan de Voorjaarscompetitie? Geef je dan op bij
ondergetekende. Dat kan rechtstreeks naar het emailadres in de volgende link:
verenigingscompetitieleider (=VCL) of via een reply op de de email naar de secretaris. Ook
dan komt het goed. De VCL schrijft de teams in bij de KNLTB. Check de competitiezoeker
of bekijk het competitieaanbod om erachter te komen aan welke competities je op jouw
club kan deelnemen en/of informeer bij jouw VCL.
Persoonlijke opgave:
Maak je wens bekend en de dagen (zie daarvoor deze link) waarop je zou kunnen spelen.
Dan zoeken wij een geschikt team.
Of wil je als reserve speler voor de teams fungeren? Dat kan ook. Geef je dus op.
Opgave als team:
Stuur een bericht met de spelende leden van je team en de naam van de captain. Het
team moet minimaal bestaan uit 4 spelende leden en minimaal 2 reserve leden.
Je lijstje met namen bestaat dus uit minimaal 6 spelers van Electron of leden van een
andere tennisvereniging die een Electron competitielidmaatschap willen aangaan (50 euro)
Daarnaast geef je op in welke competitie je wilt uitkomen. Zie daarvoor de bovenstaande
links van een competitie vorm of de competitiezoeker.
Waarom dit minimale aantal deelnemers? Wij willen graag dat elke opgave ook
daadwerkelijk wordt ingevuld en er geen problemen ontstaan in de loop van de competitie
door blessures en vakantie. Onze ervaring leert dat daarvoor zijn minimaal 6 spelers nodig
zijn.
De kosten van de competitie worden onder de spelende leden (niet de reserves) verdeeld.
Laatste jaren was dit ca Euro 15,- pp. Zowel spelende leden als reserve spelers ontvangen
uiteraard een spelerspas.
Dus, reageer meteen of enthousiasmeer je vrienden en reageer daarna. De inschrijving
sluit 31 december 2018.
namens het bestuur van Electron,
Peter Dekkers, voorzitter en wedstrijdsecretaris
PS. Zie de volgende pagina voor wat achtergrondinformatie
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