
Best lid of ouder van jeugdlid, 
 
Het was wederom een raar tennisjaar met competities die maar deels werden gespeeld en 
veel activiteiten konden helaas niet doorgaan. Nu zelfs weer een harde lockdown, maar 
gelukkig kunnen we overdag nog tennissen en worden er lessen gegeven. We hopen 
natuurlijk in het voorjaar weer gewoon los te kunnen en daarom is het  alweer tijd om je op 
te geven voor de KNLTB voorjaarscompetitie 2022. Dit is voor alle leeftijden. Voor elke 
leeftijd van de jeugd is er een eigen passende competitie-vorm op zondag. Voor meer 
informatie over alle beschikbare vormen per leeftijd zie onderstaande link: 
 
https://www.tennis.nl/alles-over-tennis/competitie/jeugd/ 
 
Via deze links zijn ook de speeldata te vinden, rood begint eind maart, de overigen begin 
april en het loopt door tot juni. Al vanaf hele jonge leeftijd leren onze tennistalenten hier 
spelenderwijs en vrijblijvend plezier krijgen in het tennis. Ze zijn dus nooit te jong, vraag 
maar aan andere tennisouders die hier al ervaring mee hebben. Bij de jongste jeugd is het 
ook zeker niet erg als je enkele keren over slaat. 
 
Voor de senioren zijn er ook diverse competities beschikbaar er zijn reeds teams op de 
dinsdag (dames dubbel), woensdag (heren 35+ dubbel) en donderdag (heren 50+ dubbel). 
Maar er zijn meer competitievormen beschikbaar ook in het weekend. Mocht je 
belangstelling hebben om competitie te spelen, geef dit aan en we gaan kijken wat er 
mogelijk is om je aan te sluiten bij een bestaand team of een nieuw team in te schrijven. Er 
is van alles mogelijk, laat het weten. 
Meer informatie vind je hier: 
 
https://www.tennis.nl/alles-over-tennis/competitie/senioren/voorjaarscompetitie/ 
 
De link hieronder geeft een overzicht van welke competities er hier in Friesland worden 
aangeboden: 
 
https://www.tennis.nl/media/mlcdhuic/aanbod-knltb-voorjaarscompetitie-2022-
friesland.pdf?ts=637750846446870000 
 
De link hieronder geeft een overzicht van de speeldata voor alle competities, jong en oud: 
 
https://www.tennis.nl/media/pygpn15h/data-voorjaarscompetitie-alle-2022-definitief.pdf 
  
Graag uiterlijk maandag 3 januari opgeven door via ac.boskranne@gmail.com . 
Uiteraard is even bellen om te overleggen ook mogelijk. 
Aanvoerders van bestaande teams kunnen zich op de gebruikelijke wijze opgeven, en/of 
aangeven als er wijzigingen zijn binnen de teams. Als er verder vragen/onduidelijkheden 
zijn, horen we het graag. 
 
We hopen op een sportief 2022 met veel tennisplezier! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Minne Bouma (06-39313254) 
namens AC/JC  
Tennisvereniging Boskranne Wommels 
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