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1. INSCHRIJFMOGELIJKHEDEN 

 
a. 8&9-competitie (2 dubbels) op donderdagavond   NIEUW 

De laagste klasse is de tweede klasse. Deelname is alleen mogelijk voor spelers en speelsters die 
geboren zijn vóór 1 januari 2001. Een ploeg bestaat tijdens een competitiewedstrijd uit minimaal 3 
spelers. Per wedstrijddag worden twee dubbels gespeeld, waarin alle combinaties mogelijk zijn 
(DD, HD, GD). Zo kan het dus voorkomen dat twee vrouwen tegen een man en een vrouw spelen 
of tegen twee mannen. 
Teams kunnen op basis van de onderstaande criteria in de volgende klassen worden 
ingeschreven: 
8&9-competitie 1

e
 klasse:   8 en 9 spelers die al een poosje tennissen 

8&9-competitie 2
e
 klasse:   8 en 9 spelers die net met tennissen begonnen zijn 

 
b. 8&9-competitie (2 dubbels) op zondagmiddag   NIEUW 

De laagste klasse is de tweede klasse. Deelname is alleen mogelijk voor spelers en speelsters die 
geboren zijn vóór 1 januari 2001. Een ploeg bestaat tijdens een competitiewedstrijd uit minimaal 3 
spelers. Per wedstrijddag worden twee dubbels gespeeld, waarin alle combinaties mogelijk zijn 
(DD, HD, GD). Zo kan het dus voorkomen dat twee vrouwen tegen een man en een vrouw spelen 
of tegen twee mannen. 
Teams kunnen op basis van de onderstaande criteria in de volgende klassen worden 
ingeschreven: 
8&9-competitie 1

e
 klasse:   8 en 9 spelers die al een poosje tennissen 

8&9-competitie 2
e
 klasse:   8 en 9 spelers die net met tennissen begonnen zijn 

 
c. Gemengd dubbel 17+ op zaterdag 

Deelname is alleen mogelijk voor die spelers en speelsters die geboren zijn voor 1 januari 2001. 
Per wedstrijddag worden vier partijen gespeeld, te weten: een dames- en een herendubbelspel en 
twee gemengddubbelspelen. 
Teams kunnen op basis van de onderstaande criteria in de volgende klassen worden 
ingeschreven: 
Gemengd dubbel 17+ Hoofdklasse:   Puntengemiddelde lager dan 10 
Gemengd dubbel 17+ 1

e
 klasse:   Puntengemiddelde gelijk aan 10 of hoger,  

       maar kleiner dan 12 
Gemengd dubbel 17+ 2

e
 klasse:   Puntengemiddelde gelijk aan 12 of hoger,  

       maar kleiner dan 14 
Gemengd dubbel 17+ 3

e
 klasse:   Puntengemiddelde gelijk aan 14 of hoger 

 
d. Gemengd 17+ op zondag 

Deelname is alleen mogelijk voor die spelers en speelsters die geboren zijn voor 1 januari 2001. 
Per wedstrijddag worden vijf partijen gespeeld, te weten: een dames- en een herenenkelspel, een 
dames- en een herendubbelspel en een gemengddubbelspel. 
Teams kunnen op basis van de onderstaande criteria in de volgende klassen worden 
ingeschreven: 
Gemengd 17+ Hoofdklasse:   Puntengemiddelde lager dan 11 
Gemengd 17+ 1

e
 klasse:    Puntengemiddelde gelijk aan 11 of hoger,  

       maar kleiner dan 14 
Gemengd 17+ 2

e
 klasse:    Puntengemiddelde gelijk aan 14 of hoger 

 
e. Gemengd dubbel 17+ op donderdagavond 

Deelname is alleen mogelijk voor die spelers en speelsters die geboren zijn voor 1 januari 2001. 
Per wedstrijddag worden vier partijen gespeeld, te weten: een dames- en een herendubbelspel en 
twee gemengddubbelspelen. 
 
 



 

 
Teams kunnen op basis van de onderstaande criteria in de volgende klassen worden 
ingeschreven: 
Gemengd dubbel 17+ 1

e
 klasse:   Puntengemiddelde lager dan 13 

Gemengd dubbel 17+ 2
e
 klasse:   Puntengemiddelde gelijk aan 13 of hoger 

  
f. Gemengd dubbel 50+ op vrijdagmiddag 

In deze competitiesoort wordt vooralsnog in één klasse gespeeld. Op basis van de speelsterkten 
van de ingeschreven ploegen en afhankelijk van de hoeveelheid inschrijvingen voor deze 
competitiesoort kan een nadere splitsing in klassen worden gemaakt. Deelname is alleen mogelijk 
voor die spelers en speelsters die geboren zijn voor 1 januari 1968. Per wedstrijddag worden vier 
partijen gespeeld, te weten: een dames- en een herendubbelspel en twee gemengddubbelspelen. 
 
g. Gemengd dubbel 17+ op vrijdagavond   

Deelname is alleen mogelijk voor die spelers en speelsters die geboren zijn voor 1 januari 2001. 
Per wedstrijddag worden vier partijen gespeeld, te weten: een dames- en een herendubbelspel en 
twee gemengddubbelspelen. 
Teams kunnen op basis van de onderstaande criteria in de volgende klassen worden 
ingeschreven: 
Gemengd dubbel 17+ Hoofdklasse:   Puntengemiddelde lager dan 10 
Gemengd dubbel 17+ 1

e
 klasse:   Puntengemiddelde gelijk aan 10 of hoger,  

       maar kleiner dan 12 
Gemengd dubbel 17+ 2

e
 klasse:   Puntengemiddelde gelijk aan 12 of hoger,  

       maar kleiner dan 14 
Gemengd dubbel 17+ 3

e
 klasse:   Puntengemiddelde gelijk aan 14 of hoger 

 
h. Gemengd dubbel 35+ op vrijdagavond  

Deelname is alleen mogelijk voor die spelers en speelsters die geboren zijn voor 1 januari 1983. 
Per wedstrijddag worden vier partijen gespeeld, te weten: een dames- en een herendubbelspel en 
twee gemengddubbelspelen. 
Teams kunnen op basis van de onderstaande criteria in de volgende klassen worden 
ingeschreven: 
Gemengd dubbel 35+ Hoofdklasse:   Puntengemiddelde lager dan 10 
Gemengd dubbel 35+ 1

e
 klasse:   Puntengemiddelde gelijk aan 10 of hoger,  

       maar kleiner dan 12 
Gemengd dubbel 35+ 2

e
 klasse:   Puntengemiddelde gelijk aan 12 of hoger,  

       maar kleiner dan 14 
Gemengd dubbel 35+ 3

e
 klasse:   Puntengemiddelde gelijk aan 14 of hoger 

 
i. Heren dubbel 17+ op zaterdag 

Deelname is alleen mogelijk voor die spelers die geboren zijn voor 1 januari 2001. Per 
wedstrijddag worden vier partijen gespeeld, te weten: vier herendubbelspelen. 
Teams kunnen op basis van de onderstaande criteria in de volgende klassen worden 
ingeschreven: 
Heren dubbel 17+ Topklasse:   Puntengemiddelde lager dan 8 
Heren dubbel 17+ Hoofdklasse:   Puntengemiddelde gelijk aan 8 of hoger,  
       maar kleiner dan 10 
Heren dubbel 17+ 1

e
 klasse:   Puntengemiddelde gelijk aan 10 of hoger,  

       maar kleiner dan 12 
Heren dubbel 17+ 2

e
 klasse:   Puntengemiddelde gelijk aan 12 of hoger,  

       maar kleiner dan 14 
Heren dubbel 17+ 3

e
 klasse:   Puntengemiddelde gelijk aan 14 of hoger 

 
j. Heren dubbel 35+ op zaterdag 

Deelname is alleen mogelijk voor die spelers die geboren zijn voor 1 januari 1983. Per 
wedstrijddag worden vier partijen gespeeld, te weten: vier herendubbelspelen. 
Teams kunnen op basis van de onderstaande criteria in de volgende klassen worden 
ingeschreven: 
Heren dubbel 35+ 1

e
 klasse:   Puntengemiddelde lager dan 13 



 

Heren dubbel 35+ 2
e
 klasse:   Puntengemiddelde gelijk aan 13 of hoger 

 
k. Heren 17+ op zondag 

Deelname is alleen mogelijk voor die spelers die geboren zijn voor 1 januari 2001. Per 
wedstrijddag worden zes partijen gespeeld, te weten: vier herenenkelspelen en twee 
herendubbelspelen. 
Teams kunnen op basis van de onderstaande criteria in de volgende klassen worden 
ingeschreven: 
Heren 17+ 1

e
 klasse:    Puntengemiddelde lager dan 13 

Heren 17+ 2
e
 klasse:    Puntengemiddelde gelijk aan 13 of hoger 

 
l. Heren dubbel 50+ op vrijdagmiddag 

Deelname is alleen mogelijk voor die spelers die geboren zijn voor 1 januari 1968. Per 
wedstrijddag worden vier partijen gespeeld, te weten: vier herendubbelspelen. 
Teams kunnen op basis van de onderstaande criteria in de volgende klassen worden 
ingeschreven: 
Heren dubbel 50+ 1

e
 klasse:   Puntengemiddelde lager dan 14 

Heren dubbel 50+ 2
e
 klasse:   Puntengemiddelde gelijk aan 14 of hoger 

 
m. Heren dubbel 17+ op vrijdagavond 

Deelname is alleen mogelijk voor die spelers die geboren zijn voor 1 januari 2001. Per 
wedstrijddag worden vier partijen gespeeld, te weten: vier herendubbelspelen. 
Teams kunnen op basis van de onderstaande criteria in de volgende klassen worden 
ingeschreven: 
 
 
Heren dubbel 17+ Hoofdklasse:   Puntengemiddelde lager dan 11 
Heren dubbel 17+ 1

e
 klasse:   Puntengemiddelde gelijk aan 11 of hoger,  

       maar kleiner dan 14 
Heren dubbel 17+ 2

e
 klasse:   Puntengemiddelde gelijk aan 14 of hoger 

 
n. Heren dubbel 35+ op vrijdagavond 

Deelname is alleen mogelijk voor die spelers die geboren zijn voor 1 januari 1983. Per 
wedstrijddag worden vier partijen gespeeld, te weten: vier herendubbelspelen. 
Teams kunnen op basis van de onderstaande criteria in de volgende klassen worden 
ingeschreven: 
Heren dubbel 35+ Hoofdklasse:   Puntengemiddelde lager dan 11 
Heren dubbel 35+ 1

e
 klasse:   Puntengemiddelde gelijk aan 11 of hoger,  

       maar kleiner dan 14 
Heren dubbel 35+ 2

e
 klasse:   Puntengemiddelde gelijk aan 14 of hoger 

 
o. Dames dubbel 17+ op zaterdag 

Deelname is alleen mogelijk voor die speelsters die geboren zijn voor 1 januari 2001. Per 
wedstrijddag worden vier partijen gespeeld, te weten: vier damesdubbelspelen. 
Teams kunnen op basis van de onderstaande criteria in de volgende klassen worden 
ingeschreven: 
Dames dubbel 17+ Hoofdklasse:   Puntengemiddelde lager dan 11 
Dames dubbel 17+ 1

e
 klasse:   Puntengemiddelde gelijk aan 11 of hoger,  

       maar kleiner dan 14 
Dames dubbel 17+ 2

e
 klasse:   Puntengemiddelde gelijk aan 14 of hoger 

 
p. Dames dubbel 35+ op zaterdag 

Deelname is alleen mogelijk voor die speelsters die geboren zijn voor 1 januari 1983. Per 
wedstrijddag worden vier partijen gespeeld, te weten: vier damesdubbelspelen. 
Teams kunnen op basis van de onderstaande criteria in de volgende klassen worden 
ingeschreven: 
Dames dubbel 35+ 1

e
 klasse:   Puntengemiddelde lager dan 13 

Dames dubbel 35+ 2
e
 klasse:   Puntengemiddelde gelijk aan 13 of hoger 

 



 

 
q. Dames 17+ * op zondag 

Deelname is alleen mogelijk voor die speelsters die geboren zijn voor 1 januari 2001. Per 
wedstrijddag worden vijf partijen gespeeld, te weten: twee damesenkelspelen en drie 
damesdubbelspelen. 
Teams kunnen op basis van de onderstaan de criteria in de volgende klassen worden 
ingeschreven: 
Dames 17+ * 1

e
 klasse:    Puntengemiddelde lager dan 13 

Dames 17+ * 2
e
 klasse:    Puntengemiddelde gelijk aan 13 of hoger 

 
r. Dames dubbel 17+ op donderdagmorgen 

Deelname is alleen mogelijk voor die speelsters die geboren zijn voor 1 januari 2001. Per 
wedstrijddag worden vier partijen gespeeld, te weten: vier damesdubbelspelen. 
Teams kunnen op basis van de onderstaande criteria in de volgende klassen worden 
ingeschreven: 
Dames dubbel 17+ Hoofdklasse:   Puntengemiddelde lager dan 11 
Dames dubbel 17+ 1

e
 klasse:   Puntengemiddelde gelijk aan 11 of hoger,  

       maar kleiner dan 14  
Dames dubbel 17+ 2

e
 klasse:   Puntengemiddelde gelijk aan 14 of hoger 

 
s. Dames dubbel 17+ op vrijdagavond 

Deelname is alleen mogelijk voor die speelsters die geboren zijn voor 1 januari 2001. Per 
wedstrijddag worden vier partijen gespeeld, te weten: vier damesdubbelspelen. 
Teams kunnen op basis van de onderstaande criteria in de volgende klassen worden 
ingeschreven: 
Dames dubbel 17+ 1

e
 klasse:   Puntengemiddelde lager dan 13 

Dames dubbel 17+ 2
e
 klasse:   Puntengemiddelde gelijk aan 13 of hoger 

 
t. Dames dubbel 35+ op vrijdagavond 

Deelname is alleen mogelijk voor die speelsters die geboren zijn voor 1 januari 1983. Per 
wedstrijddag worden vier partijen gespeeld, te weten: vier damesdubbelspelen. 
Teams kunnen op basis van de onderstaande criteria in de volgende klassen worden 
ingeschreven: 
Dames dubbel 35+ 1

e
 klasse:   Puntengemiddelde lager dan 13 

Dames dubbel 35+ 2
e
 klasse:   Puntengemiddelde gelijk aan 13 of hoger 

 
u. Gemengd 10 t/m 14 op zondag 

In deze competitiesoort wordt vooralsnog in één klasse gespeeld. Op basis van de speelsterkten 
van de ingeschreven ploegen en afhankelijk van de hoeveelheid inschrijvingen voor deze 
competitiesoort kan een nadere splitsing in klassen worden gemaakt. Deelname is alleen mogelijk 
voor die spelers en speelsters die geboren zijn op of na 1 januari 2003 en voor 1 januari 2008. Per 
wedstrijddag worden vijf partijen gespeeld, te weten: een meisjes- en een jongensenkelspel, een 
meisjes- en een jongensdubbelspel en een gemengddubbelspel. 
 
v. Gemengd 11 t/m 17 op zondag 

Deelname is alleen mogelijk voor die spelers en speelsters die geboren zijn op of na 1 januari 
2000 en voor 1 januari 2007. Per wedstrijddag worden vijf partijen gespeeld, te weten: een 
meisjes- en een jongensenkelspel, een meisjes- en een jongensdubbelspel en een 
gemengddubbelspel. 
Teams kunnen op basis van de onderstaande criteria in de volgende klassen worden 
ingeschreven: 
Gemengd 11 t/m 17 1

e
 klasse:   Puntengemiddelde lager dan 13,5 

Gemengd 11 t/m 17 2
e
 klasse:   Puntengemiddelde gelijk aan 13,5 of hoger 

 
w. Jongens 10 t/m 14 op zondag 

In deze competitiesoort wordt vooralsnog in één klasse gespeeld. Op basis van de speelsterkten 
van de ingeschreven ploegen en afhankelijk van de hoeveelheid inschrijvingen voor deze 
competitiesoort kan een nadere splitsing in klassen worden gemaakt. Deelname is alleen mogelijk 
voor die spelers die geboren zijn op of na 1 januari 2003 en voor 1 januari 2008. Per wedstrijddag 



 

worden zes partijen gespeeld, te weten: vier jongensenkelspelen en twee jongensdubbelspelen. 
x. Jongens 11 t/m 17 op zondag 

Deelname is alleen mogelijk voor die spelers die geboren zijn op of na 1 januari 2000 en voor 1 
januari 2007. Per wedstrijddag worden zes partijen gespeeld, te weten: vier jongensenkelspelen 
en twee jongensdubbelspelen. 
Teams kunnen op basis van de onderstaande criteria in de volgende klassen worden 
ingeschreven: 
Jongens 11 t/m 17 1

e
 klasse:   Puntengemiddelde lager dan 13,5 

Jongens 11 t/m 17 2
e
 klasse:   Puntengemiddelde gelijk aan 13,5 of hoger 

 
y. meisjes 10 t/m 14 op zondag 

In deze competitiesoort wordt vooralsnog in één klasse gespeeld. Op basis van de speelsterkten 
van de ingeschreven ploegen en afhankelijk van de hoeveelheid inschrijvingen voor deze 
competitiesoort kan een nadere splitsing in klassen worden gemaakt. Deelname is alleen mogelijk 
voor die speelsters die geboren zijn op of na 1 januari 2003 en voor 1 januari 2008. Per 
wedstrijddag worden zes partijen gespeeld, te weten: vier meisjesenkelspelen en twee 
meisjesdubbelspelen. 
 
z. meisjes t/m 17 op zondag 

Deelname is alleen mogelijk voor die speelsters die geboren zijn op of na 1 januari 2000 en voor 1 
januari 2007. Per wedstrijddag worden zes partijen gespeeld, te weten: vier meisjesenkelspelen 
en twee meisjesdubbelspelen. 
Teams kunnen op basis van de onderstaande criteria in de volgende klassen worden 
ingeschreven: 
Meisjes 11 t/m 17 1

e
 klasse:   Puntengemiddelde lager dan 13,5 

Meisjes 11 t/m 17 2
e
 klasse:   Puntengemiddelde gelijk aan 13,5 of hoger 

 

 


