
Competitie-beleidsplan T.V.T.A. 
 

1.1 Algemeen 

T.V.T.A. spant zich in om voor haar leden deelname aan diverse competities in het voorjaar en het 
najaar mogelijk te maken (junioren, senioren en veteranen).  

Samenstelling van competitieteams gebeurt bij senioren op basis van teaminschrijving. Indien 
senioren geen team hebben, kunnen zij zich individueel aanmelden voor de competitie met voorkeur 
voor competitiesoort en -dag. Zij worden zo mogelijk aan een team toe gevoegd en krijgen daarover 
bericht. Niet te plaatsen spelers worden op een invallerslijst geplaatst die op de site wordt 
gepubliceerd en wordt gedeeld met de competitiecaptains. Ook senioren die uitsluitend als invaller 
willen meespelen, kunnen zich op deze wijze aanmelden. De inschrijving voor de competitie is 
geopend tijdens de door de vereniging competitieleider aangegeven periode. Voor het plaatsen van 
de teams heeft de volgorde van binnenkomst van de inschrijving geen invloed, mits de inschrijving na 
sluitingsdatum wordt ontvangen. Zie 1.4 voor de regels voor plaatsing. 

Bij de junioren is inschrijving voor de competitie individueel. Hierbij kan wel de voorkeur voor 
teamleden worden aangegeven. Wanneer de inschrijving voor de competitie is gesloten, zal de 
jeugdcommissie in overleg met de trainer de indeling van de verschillende teams maken. Hierbij is 
het streven om alle ingeschreven jeugd in teams in te delen.  

 

1.2 Uitgangspunten Competitietennis 2018-2022 

• Het zoveel als mogelijk leden laten meespelen in de competitie uitgaande van de voorkeuren 
van de leden zelf. Hierbij zijn speelsterktes niet van invloed. 

• De teams worden ingedeeld in de verschillende klassen op basis van de regels van de KNLTB. 
• Indien er teams niet geplaatst kunnen worden trachten deze leden te laten meespelen in 

andere teams, hierbij worden zowel het desbetreffende lid als het team van plaatsing 
geraadpleegd en gezamenlijk bepaald of ze bij elkaar passen. Het team dat niet geplaatst kan 
worden komt op een wachtlijst. 

• Indien er jeugdteams beschikbaar zijn, dienen er minimaal 2 teams ingedeeld worden. 
• Sportief en positief uitdragen van de vereniging. 

 

1.3 Verantwoording beleid 

De jeugdcommissie is algeheel bevoegd tot uitvoering van dit beleid voor de jeugdcompetitie, de 
vereniging competitieleider (VCL) voor de seniorencompetitie. Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk 
voor de (mogelijk gelijkmatige) verdeling tussen Jeugd/ Dames/ Heren/ Mixed teams en voor een 
evenwichtige verdeling van de competitieteams over de speeldagen. 

 

 

1.4 Regels plaatsing van ingeschreven teams 



1. Bestaande teams die in het voorgaande jaar op dezelfde dag hebben gespeeld en waarvan 
minimaal 3 spelers uit dit team zich opnieuw inschrijven. 

2. Jeugdteams worden conform competitieaanbod ingedeeld door jeugdcommissie in overleg met de 
trainer. 

3. Teams van de wachtlijst die in het voorgaande jaar niet geplaatst konden worden;  

4. Invulling van de vrije plekken volgens volgorde: 

a. Jeugdteams die doorstromen uit de junioren competitie naar de senioren; 

b. Teams van wachtlijst 

c. Nieuw ingeschreven teams, eventueel bij loting. Deze loting bepaalt ook de plaats waar het team 
terecht komt op de wachtlijst. Waarbij eerst geloot wordt tussen de nieuw ingeschreven jeugdteams. 

5. Tevens zullen de leden die zich individueel hebben ingeschreven getracht worden te plaatsen bij 
een bestaand team waarbij rekening wordt gehouden met de personen in het team en de sterkte van 
het team. 

6. Indien er geloot moet worden tussen bepaalde teams, en een team bestaat voor 50% of meer uit 
spelers die reeds op een andere dag competitie spelen binnen T.V.T.A (dispensatie spelers) dan krijgt 
dit team een lagere status in de loting en wordt in eerste instantie dus zonder deze teams geloot. 

7. Indien er geloot moet worden tussen bepaalde teams, en een team bestaat voor 50% of meer uit 
competitieleden dan krijgt dit team een lagere status in de loting en wordt in eerste instantie dus 
zonder deze teams geloot. 

 

1.5 Wachtlijst competitieteams 

De wachtlijst voor de verschillende speeldagen zal wordt beheerd door de vereniging 
competitieleider (VCL) en deze informeert teamcaptains individueel. 

Vb. Een team dat op zondag is ingedeeld kan op de wachtlijst komen voor de vrijdag en zaterdag als 
ze liever een andere dag zouden spelen. In overleg met het team zal de indeling opnieuw gemaakt 
worden wanneer er een plaats vrijkomt. 

 

1.6 Maximaal aantal beschikbare banen per competitiedag  

Vrijdagavond (6 banen)   

Zaterdag (5/6 banen)   

Zondag (5/6 banen)    

Op vrijdagavond kan er tijdens de competitie geen training plaatsvinden en niet vrij gespeeld worden 
op het moment dat het maximaal aantal teams zijn ingeschreven. 

 

1.7 Competitielidmaatschap 



Iedere afzonderlijke aanmelding wordt getoetst door het bestuur en deze geeft ja/nee 
akkoord voor deelname, rekening houdend met de volgende criteria: 

• Aanvrager is actief en volwaardig K.N.L.T.B. lid bij een andere tennisvereniging. 
Aanmeldingen van competitieleden zonder lidmaatschap bij een andere vereniging worden 
niet in behandeling genomen.     

• Individuele TVTA leden die zich op de wachtlijst hebben laten plaatsen krijgen voorrang, 
hierbij wordt zowel het desbetreffende lid als het team van plaatsing geraadpleegd en 
gezamenlijk bepaald of ze bij elkaar passen. 

• Kan het team waar het competitielid aan deel wil nemen worden geplaatst. 
• Voldoet het team aan de plaatsingsregels. 
• Tarief competitielidmaatschap € 35,00  
• Is geldig gedurende de competitieperiode (inclusief het vrijspelen tijdens deze periode). Na 

deze periode wordt het lidmaatschap automatisch stopgezet. Mocht het lid na het voorjaar 
opnieuw competitielid wil worden voor bijvoorbeeld de najaarscompetitie, dan dient 
opnieuw een aanvraag gedaan te worden. 
 

1.8 Algemeen 

Het bestuur is bevoegd, voor hun motiverende redenen, van het in dit genoemde reglement 
af te wijken. 

 

 


