
  

Vastgestelde DATA Voorjaarscompetitie 2016 
 

https://www.knltb.nl/siteassets/1.-knltb.nl/downloads/tennissers/competitie/voorjaarscompetitie/compdatavoorjaar2016-definitief.pdf 
 

WEEKNR 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Dinsdag 05-4 12-4 19-4 26-4 inh 10-5 17-5 24-5 inh inh 

Woensdag Tenniskids Geen teams van TC Holten 

Donderdag Geen teams van TC Holten 

Vrijdag-avond 08-4 15-4 22-4 29-4 inh inh 20-5 27-5 03-6 inh 

Zaterdag Geen teams van TC Holten 

Zondag Landelijk 10-4 17-4 24-4 inh 08-5 inh 22-5 29-5 05-6 inh 
 

FEESTDAGEN 2016 
- Goede vrijdag:  vr. 25 maart - Pasen: zo/ma 27/28 maart 
- Koningsdag:  wo. 27 april - Hemelvaartsdag:  do. 5 mei 
- Pinksteren:  zo/ma 15/16 mei - meivakantie (2 wk) wk 17+18 (za 23-4 t/m zo 8-5) 
 

Verplichte inhaaldagen (in deze volgorde te benutten) 
 Do. 5 mei (hemelvaart) voor alle competities 
 Vr. 13 mei voor alle vrijdagcompetities  
 Ma. 16 mei (2e pinksterdag)voor alle dinsdag- & zondag-comp 
 Di. 31 mei voor alle dinsdagcompetities 
 Vr. 10 juni voor alle vrijdagcompetities 
 Zo. 12 juni voor alle zondagcompetities 
 Omdat we dit jaar geen zaterdagcompetitie hebben,  

kunnen teams bij ons inhalen op zaterdagen als men wil  
(dit in overleg met tegenstander & VCL.) 

 

De verenigingen dienen er rekening mee te houden, dat zij verplicht zijn de wegens 
weersomstandigheden niet of slechts gedeeltelijk gespeelde wedstrijden in te halen op de 
eerstvolgende verplichte inhaaldag of eerder. Later inhalen is dus niet toegestaan! Dit wordt 
beschouwd als onreglementair uitstellen van de wedstrijd. Eerder spelen mag altijd, ook op 
een andere dag dan de eigen speeldag, mits in goed onderling overleg met tegenpartij en VCL 

Inhaaldagen zijn uitsluitend bedoeld als wedstrijden afgelast worden vanwege 
weersomstandigheden en/of bijzondere omstandigheden. 
Men mag geen wedstrijden uitstellen om verhindering, vakantie, ziekte of blessures v spelers. 
Bij verhindering van spelers dient men voor invallers te zorgen, dit in overleg met VCL  
(Renee Klijnsma 0548-362829 of email: comp@tcholten.nl). 
Voor wel geldige redenen zie "Richtlijnen bij vraag om uitstel wedstrijden".  
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tenniskids World Tour Rood & Oranje (t/m 9jr & 11jr), jongens en meisjes door elkaar: 

 Rood-01 & Rood-02 > team bestaat uit min 1 kind en max 12 kinderen (t/m 9 jr) 
 Oranje-01 & Oranje-02 > team bestaat uit min 2 kinderen en max 8 kinderen (t/m 11 jr) 

Reglement>> http://tenniskids.toernooi.nl/sport/regulations.aspx?id=E4A06A36-8EA9-4BDB-8DBD-1449BD5CF5E5 

Meedoen aan de World Tour in 2016? Neem contact op met je vereniging.  

De inschrijfperiode voor de World Tour in het voorjaar loopt van 2 tot 20 januari 2016.  

Voor de World Tour in het najaar loopt de inschrijfperiode van 10 tot 30 juni 2016. 
Info over Tenniskids & Tenniskids World Tour >> www.tenniskids.nl  
 
In 2016 zijn voor de Wold Tour Rood & Oranje deze speeldagen vastgesteld: 

Tenniskids Rood-Oranje  Voorjaar (opg. in jan) Najaar (opg.in juni) 

Periode 1 Zondag 6 maart 2016 Zondag 11 september 2016 

 
Zondag 20 maart 2016  Zondag 25 september 2016  

 
Zondag 3 april 2016 Zondag 9 oktober 2016 

 
Zondag 24 april 2016 Zondag 6 november 2016 

   
Periode 2 Zondag 22 mei 2016 

 

 
Zondag 12 juni 2016 

 

 
Zondag 26 juni 2016 

 

   
Tenniskids feest  Zondag 3 juli 2016 

 
 

Vrijdagmiddagen (H-K instuif) van 15.30-17.30 > op > 18-3, 8-4, 13-5, 10-6, 8-7, 9-9 
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