In het afgelopen seizoen heeft LTC de Drieslag met 7 teams meegedaan aan verschillende KNLTB
competities. Helaas 2 minder dan in 2018
Buiten de KNLTB competities waren er voor de jongere spelers de World Tour en diverse andere
activiteiten. Deze zijn beschreven in een apart verslag over de jeugd.
Voorjaarscompetitie
In de voorjaarscompetitie waren er vier teams, 1 per categorie: dames, mix, heren en 8&9.
De eindresultaten schommelden allemaal rond de middenmoot.
Zie hieronder de eindstanden:

Najaarscompetitie
In de najaarscompetitie kon er helaas geen 8&9 team meer gevormd worden, maar daarvoor wel weer
de jeugd op zondag.
Bij de heren op zaterdag was het tot op de laatste dag spannend of de 1e plek gehaald zou worden.
Het was echter Borne die op de laatste wedstrijd afsloot met de maximale 6 punten en kampioen
werd.
De jeugd gaat elk jaar een stap omhoog, dit najaar 3 gewonnen wedstrijden (tegen 1 voorjaar ‘18 en 2
najaar ’18).
Zie hieronder de resultaten van de 3 teams:

Vooruitblik 2020
De inschrijving voor de voorjaarscompetitie is inmiddels gesloten, de volgende teams nemen hieraan
deel:
Dames Dubbel Dinsdag Ochtend (4DD) - 2e klasse
Gemengd Dubbel 35+ Vrijdag Avond (DD-HD-2GD) - 4e klasse
Gemengd 13 t/m 17 jaar Zondag (2DE-2HE-2GD) - 2e klasse
Heren 17+ Zaterdag (4HE-2HD) - 5e klasse
Ook kan al worden ingeschreven voor de zomeravondcompetitie. Deze wordt gespeeld op 7
woensdagavonden in mei en juni.
Verder is er na de zomervakantie weer de najaarscompetitie met diverse leeftijdscategorieën en
speeldagen.
Data en details van de diverse competities zullen op de website worden gezet en t.z.t. ook per mail
bekend gemaakt worden.
Indien je geïnteresseerd bent mee te doen stuur dan een bericht aan Kees Vanger, kees@vanger.nl
of bel: 06-53565114. Bij voldoende belangstelling kunnen er nieuwe teams gevormd worden, maar
soms is er ook nog plek in de bestaande teams.

