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Doelstelling en uitgangspunten
Onze vereniging neemt bij de jeugd & senioren deel aan diverse competitievormen die worden
georganiseerd. Bij de keuze voor de verschillende competitiesoorten zijn de volgende criteria
van belang;
- KNLTB aanbod van diverse competitiesoorten
- Zoveel mogelijk leden gelegenheid geven om aan competitie mee te doen
- Gevarieerd aanbod competitievormen
- Zowel prestatiegerichte als recreatieve competitie passend bij het karakter van de
vereniging
De Senioren Technische Commissie (TC) voert het geaccordeerde beleid uit namens de
vereniging. Dit gebeurt samen met de Jeugd TC onderdeel van de Jeugd
begeleidingscommissie (JBC). Senioren TC en Jeugd TC zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor
een gelijkmatige verdeling tussen jeugd/dames/heren/mixed teams en tevens voor een
evenwichtige verdeling van de competitieteams op de speeldagen.
TVN doet momenteel mee aan de volgende KNLTB competities (www.knltb.nl):
1) Landelijke competitie inclusief jeugd;
2) district Voorjaarscompetitie
3) district Najaarscompetitie
4) Jeugdcompetitie (waaronder Tenniskids worldtour en regionale competitie )zie jeugdpagina
op TVN site.
TVN valt in het district: Utrecht – regio Midden.
Aantal banen / teams
De baanbeschikbaarheid voor competitie wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.
Uitgangspunten hierbij zijn:
o In principe 9 TVN banen + eventueel 1 extra “In Zon & Wind” baan (tot 1 oktober
jaarlijks)
o KNLTB eis: minimaal 1,5 baan beschikbaar per team per wedstrijddag
o 50% van de wedstrijden worden thuis gespeeld
o Benodigde banen voor de jeugdcompetitie op zaterdagen en zondagen
o Op donderdagavond 2 banen beschikbaar voor KNLTB competitie.
o Op zaterdag en zondag blijft 1 baan beschikbaar voor recreanten.

Dit betekent dat het aantal zaterdag-teams maximaal 15 bedraagt. Voor de zondag is het aantal
teams maximaal 13 en afhankelijk van het aantal jeugdteams dat inschrijft kan het aantal
seniorenteams variëren. De reden van minder teams op zondag is dat sommige zondag teams
meer dan 6 partijen op een dag spelen.
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Voor de donderdag- en vrijdagavondcompetitie zijn er afwijkende regels:
o 2 beschikbare banen per team in verband met tijdig klaar zijn.
o Bij de avondcompetitie wordt er geen 3e set gespeeld, maar een “super tiebreak” (t/m 10
punten)
o In verband met burenoverlast strikt starten om 19:00, pauzes kort houden en om 22:30
is het wedstrijdtennis klaar. Uiterlijk 23:00 dooft de verlichting. Dit betekent bij niet klaar
zijn dat er in overleg met de tegenstander een inhaaldag gepland wordt voor de
resterende wedstrijden.
o Maximaal 8 vrijdagavond teams waarvan 4 teams die thuis spelen.
o Maximaal 2 donderdagavond teams waarvan 1 team thuis speelt.
o De Gemeentelijke Vergunning voor verlichting loopt tot 23:00uur. Overtreding van deze
tijd kan leiden tot forse boetes (circa € 1.500 per overtreding).
Aanmelding competitie teams
Via een TVN nieuwsbrief en de website wordt kenbaar gemaakt dat jeugd- & seniorenleden zich
kunnen aanmelden voor de competitie. Hierbij is de bedoeling dat zij zelf een competitieteam
samenstellen van minimaal 6 spelers en een teamcaptain benoemen.
Het vereiste minimum van 6 spelers/speelsters geldt met name voor heren, dames en
gemengde teams bij de senioren. Een competitieteam wat zich opgeeft wordt geacht op alle
speel- en inhaaldagen een volledig en volwaardig competitieteam met voldoende
spelers/speelsters op nivo te laten spelen.
Ook kunnen leden zich melden bij de Technische Commissie (TC), indien zij willen spelen maar
geen team hebben. De TC probeert vervolgens deze leden te plaatsen in al bestaande teams of
een nieuw team samen te stellen. Mocht dit niet lukken, dan krijgen de leden als ze dat willen,
een plaats op de invallerslijst. De indeling van competitieteams in diverse klassen en tijdige
inschrijving bij de KNLTB is de verantwoordelijkheid van de TC en vindt plaats op basis van de
regels van de KNLTB.
Richtlijnen bij het inschrijven van teams voor de voorjaars -en najaarscompetitie;
- Op basis van prestaties in het verleden wijst de KNLTB speelplekken toe in de
verschillende klassen. Het streven is om deze speelplekken voor TVN te behouden voor
het volgende competitiejaar.
- Bij teveel aanmeldingen voor een competitie(dag): 1
o krijgen bestaande teams voorrang bij de inschrijving voor dezelfde speeldag
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Bij de najaarscompetitie 2015 & 2016 en bij de aanmelding voorjaarscompetitie 2016 zijn er een aantal nieuwe
teams die zich hebben ingeschreven voor de competitie teleurgesteld omdat er teveel aanmeldingen waren. Deze
teams hebben dus geen competitieplek gekregen.
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worden inschrijvers in overleg met de TC en bestaande teams zo mogelijk
geplaatst in teams waar nog ruimte is. Hierbij wordt rekening gehouden met
persoonlijke wensen, mogelijkheden en speelniveau.
krijgen nieuwe teams de optie om op een andere competitiedag te spelen (waar
nog plek is) of worden op de wachtlijst gezet.
bij ruimte op een competitiedag deelt de Technische Commissie in op basis van
sterkte van de teams.
worden teams die niet kunnen worden geplaatst door de Technische Commissie
geïnformeerd.
wordt een bestaand team dat op een andere speeldag competitie wil spelen,
gezien als een nieuw team.
hebben aangemelde nieuwe teams die nog niet spelen in de voorjaarscompetitie
voorrang bij deelname aan de najaarscompetitie. Hierbij wordt door de TC wel
rekening gehouden met sterkte indeling van de bestaande teams.
Het oordeel en de afweging van de belangen van gevestigde en nieuwe teams is
aan de Technische Commissie. Loting kan worden toegepast.

Teamcaptains
Ieder team benoemt uit haar midden een teamcaptain. Deze teamcaptain is voor de vereniging
het aanspreekpunt. Zij zullen voor aanmelding van de teams bij de KNLTB worden
geïnformeerd over de voorgenomen vorming van de teams en de aanmelding daarvan in klasse
en speeldag. Tevens worden ze gedelegeerd om digitaal de uitslagen in te voeren via Mijn
KNLTB. Met ingang van 1 januari 2017: Voor ieder team worden door de Technische
Commissie twee extra uitslagengedelegeerde aangewezen. Deze twee extra
uitslagengedelegeerden worden bij het ophalen van de competitiebescheiden vastgesteld.
Let op: het online doorgeven van de uitslagen bij thuiswedstrijden dient direct aan het
einde van de desbetreffende competitie speeldag door de teamcaptain of een daartoe
ander aangewezen teamlid te gebeuren2.
Opgelegde boetes vanuit de KNLTB
De KNLTB kan een competitieteam de volgende boetes3 opleggen;
- Bij het overschrijden van de termijn van 24 uur om wedstrijduitslagen in te voeren;
- Bij terugtrekking competitieteam voor -of tijdens de competitie;
- Overige competitie boetes, zoals bijvoorbeeld het niet komen opdagen.
Alle bovengenoemde boetes worden 100% doorbelast aan het desbetreffende competitieteam.

Sterktevolgorde van teams
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Een invulinstructie is op de TVN website te vinden onder competitie.

3

De KNLTB kan tot maximaal € 450,- boete per gebeurtenis opleggen. Zie KNLTB competitiereglement.
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In principe vindt indeling van een bestaand "oud" team plaats in de klasse waarin de competitie
van vorig seizoen heeft plaats gevonden. Uitzonderingen op deze regel worden gemaakt op
basis van promotie of degradatie van het team of andere relevante teams. In die gevallen wordt
de sterktevolgorde van de teams bepaald op grond van regels van de KNLTB. Dit houdt in dat
een lager team niet sterker mag zijn dan een hoger team. De sterkte wordt bepaald door het
puntentotaal voor het enkel- en de dubbelspeelsterkte per teamlid te bepalen en te totaliseren
per team, een en ander zoals de regels van de KNLTB aangeven. Een nieuw team wordt op
basis van de speelsterkte indicatie van de KNLTB en de gemiddelde speelsterkte ten opzichte
van andere teams ingedeeld.

Invallers
Invallers mogen in verband met de competitiespelregels, alleen met toestemming van de
Technische Commissie worden ingezet. De KNLTB heeft hier een competitiereglement voor.
Dus stem een invaller altijd af met de Technische Commissie. De reden hiervan is dat niet ieder
TVN lid mag invallen op basis van eerder gespeelde competities of zijn/haar KNLTB rating.

Uitstellen wedstrijden / ruilen
- Het uitstellen van wedstrijden is alleen toegestaan bij slechte weeromstandigheden. Het
uitstellen voor andere redenen is conform het KNLTB competitiereglement niet toegestaan.
- Het ruilen van een dagdeel op een speeldag met een ander TVN competitieteam is niet
toegestaan.

Wedstrijdballen
De wedstrijdballen worden voor de competitie ter beschikking gesteld aan de teams tezamen
met het competitieschema en de reglementen.

Verenigings Competitie Leider (VCL)
Op elke competitiedag is een VCL beschikbaar om de competitie in goede banen te leiden. Dit
is een spelend competitielid welke door de TC wordt aangewezen voor deze dag.
Voor de vrijdagavond competitie is de aangewezen VCL van die avond verantwoordelijk om het
clubhuis te sluiten. Bij vragen hierover kan de barbeheerder Olav Westerink (06-22921780)
gebeld worden.

Kosten
Voor aanvang van de competitie worden de KNLTB inschrijfkosten en de kosten voor ballen
doorbelast aan de competitieteams.
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Uitzonderingen
De Technische Commissie kan bij hoge uitzondering van bovenstaand TVN Competitie beleid
afwijken in overleg met het verantwoordelijke TVN bestuurslid.

Vragen
Bij vragen over de competitie of over bovenstaand beleid kunt u terecht bij de Technische
Commissie Senioren. Email: competitie-senioren@tennisnaarden.nl
--- 000 ---

