
Inschrijving voorjaarscompetitie 2019 
 
Op de site van de KNLTB is alles te vinden over de diverse competitiesoorten 
waarvoor men kan inschrijven. Aanvullende informatie en de reglementen zijn ook 
allemaal te vinden via www.knltb.nl 
 
Opgeven 
Het opgeven kan op de volgende manieren gebeuren: 

• Als team door het teamformulier in te vullen. De aanvoerder staat bovenaan. Alle 
spelers en speelsters moeten op dit formulier komen te staan. De aanvoerder 
ondertekend dit formulier en geeft hiermee aan dat de invulling in onderling 
overleg met zijn teamgenoten tot stand gekomen is. 

• Als individuele speler / speelster door het individuele inschrijfformulier in te vullen.  

• Als invaller. Ook dan vul je het individuele inschrijfformulier in en geef je aan voor 
welke competitiesoort(en) je reserve wilt zijn. 

 

Een speler/speelster die zich individueel opgeeft wordt in principe bij een ander 
team ingedeeld. De TC zal zorgvuldig afwegen bij welk team deze speler/speelster 
het beste past. Mocht het toch niet lukken de speler/speelster in te delen, dan wordt 
deze door de TC geïnformeerd en de mogelijkheid geboden om als reserve te 
fungeren. 
 
Een team kan een speler/speelster, die door de TC erbij gezet wordt, niet weigeren.  

 
Wijzigingen in 2019 
De KNLTB heeft de competitiesoorten van de districts-/ regiocompetities 
geharmoniseerd om de niveauverschillen en reisafstanden te verkleinen. Zie het 
bijgevoegde bestand Voorjaarscompetitieaanbod 2019 Utrecht voor de 
inschrijfmogelijkheden bij T.V. Montfoort. 
 
Baanbezetting:  
De competitie is erg populair, maar we hebben voldoende ruimte. Bij groot succes 
zou het aantal inschrijvingen de maximale baanbezetting kunnen gaan overschrijden. 
We gaan dan kijken naar de mogelijkheden in gespreide starttijden etc. Als dat niet 
voldoende ruimte geeft is de TC alsnog genoodzaakt om te selecteren en/of loten 
aan de hand van de criteria zoals deze in 2006 opgesteld zijn.  
 
Meld je aan en neem je verantwoordelijkheid: 
Competitie spelen is vooral leuk en uitdagend, maar niet geheel vrijblijvend. Wij doen 
een beroep op ieders verantwoordelijkheid. Als je deel gaat nemen zorg je dat je er 
bij kan zijn of zet je tijdig alle zeilen bij om invallers te regelen.  
 
Als je je opgeeft voor de competitie schrijft de club jouw team in bij de bond. Hier zijn 
kosten aan verbonden. Het terugtrekken van een team, spelen met een onvolledig 
team of overtreden van de reglementen kan een boete opleveren die op kan lopen 
tot € 225,-. Deze boete zal door de TC doorberekend worden aan de personen 
verantwoordelijk voor het terugtrekken van het team.  
 

http://www.knltb.nl/

