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April 2018 KNLTB - competities D.T.V. De Donkelaar 

 
 

Verenigingscompetitieleider (VCL) 
Harry van de Westelaken 
 

In oktober 2007 is een eerste visie op de KNLTB-competitie op-

gemaakt gevolgd door de tweede in oktober 2014 en een der-

de in februari 2017. Nu er weer een toename is van nieuwe le-

den en dus ook de inschrijvingen voor de KNLTB-competities 

door nieuwe leden is het een goed moment de indertijd geno-

men standpunten te evalueren en te herzien. Met name de 

jaarlijkse terugkerende vraag in hoeverre nieuwe teams wel of 

niet kunnen meedoen aan onze voorjaarscompetitie en dat 

met name op dagdelen waarvoor meer vraag is dan aanbod. 

Landelijk is de laatste jaren is de belangstelling voor het spelen 

van door de KNLTB georganiseerde competities sterk toege-

nomen. Dit geldt ook voor onze vereniging en met name voor 

de voor- en najaarscompetitie. Op zich is dit alleen maar toe te 

juichen, is het echter niet zo dat de aanmeldingen van het aan-

tal teams op bepaalde dagdelen de laatste jaren de beschikba-

re capaciteit van onze banen overtreft. 

Ook is niet onopgemerkt gebleven dat de KNLTB door deze 

sterke toename een strakkere regelgeving voor ogen heeft om 

er voor te zorgen deze competities zo gestructureerd mogelijk 

te laten verlopen. Dit heeft geleid tot twee nieuwe competitie-

soorten namelijk de zomeravondcompetitie op de woensdag-

avond en de 8/9 competitie en daarnaast de mogelijkheid om 

‘compact’ te spelen en het zogenaamde ‘verkort spelen’. 

Een van de doelstellingen van onze vereniging is om met een zo 

beperkt aantal regels zo veel mogelijk leden deel te laten ne-

men aan allerlei tennisactiviteiten, waaronder ook de door de 

KNLTB georganiseerde competities. Omdat we noch een pres-

tatieve noch een recreatieve vereniging zijn, beogen we een zo 

goed mogelijke mix te creëren om zowel leden te kunnen laten 

kiezen voor de competitie, dan wel voor leden die niet aan ge-

organiseerde activiteiten mee (willen) doen, deze toch de ruim-

te te geven om te kunnen recreëren. 
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Soorten competities 

De KNLTB geeft de verenigingen de mogelijkheid om in te 

schrijven voor de volgende competities: 

• Voorjaarscompetitie (periode april t/m mei) 

• Najaarscompetitie (periode sept. t/m okt.)  

• Winteroutdoorcompetitie (periode nov. en jan.) 

 

Inschrijvingen 

Ondanks dat het aantal inschrijvingen m.b.t. de voorjaarscom-

petitie de laatste jaren op hetzelfde niveau blijft, zien we jaar-

lijks wel een toename van de belangstelling voor de vrijdag-

avond.  

De najaarscompetitie blijkt de laatste jaren in de lift te zitten. 

Gezien onze eigen evenementen en competities moet hierin 

ook steeds meer geschoven worden maar vooralsnog lopen we 

hier niet tegen kritische grenzen aan. 

 

Randvoorwaarden 

Het laten spelen van competitieteams brengt automatisch een 

aantal randvoorwaarden met zich mee.  

✓ Afhankelijk van welke competitie zijn we als vereniging 

door de KNLTB verplicht 11/3  tot zelfs 2 banen (winter-

outdoor) beschikbaar te stellen voor iedere thuisspe-

lende ploeg. 

✓ Kost het spelen in een competitie capaciteit voor het 

geven van lessen of andersom. 

✓ Er moeten keuzes gemaakt worden als de competitie 

samenvalt met interne activiteiten. 

✓ Willen we overige leden altijd, of met beperkingen de 

kans geven te recreëren? 

Iedere beperking heeft zijn voors en tegens en men dient zich 

te realiseren dat het onmogelijk is om het iedereen naar de zin 

maken. 
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Gemaakte keuzes 

DEELNAME WELKE COMPETITIES 

Omdat onze vereniging in de winterperiode zelf een interne 

wintercompetitie organiseert is het niet wenselijk hier de 

KNLTB Winteroutdoorcompetitie doorheen te laten lopen. Dit 

betekent dus dat we de inschrijving alleen openstellen voor: 

-  Voorjaarscompetitie (periode april t/m mei) 

- Najaarscompetitie (periode sept. t/m okt.)  

BEPERKING INSCHRIJVINGEN 

Wij geven onze leden de mogelijkheid om voor alle door de KNLTB 

aangeboden competities op alle dagen of dagdelen in te schrijven 

m.u.v. de zomeravondcompetitie op woensdagavond. De zomer-

avondcompetitie loopt van half mei tot eind juni en zou een te 

grote druk leggen op de recreatieve tennissers die al tijdens de 

voorjaarscompetitie worden beperkt en kan ook problemen ople-

veren voor eigen georganiseerde toernooien.    

INDIVIDUELE INSCHRIJVINGEN 

Individualisten kunnen zich aanmelden maar dienen zelf actief 

aansluiting te zoeken binnen reeds ingeschreven teams. Daar-

naast kan de T.C./VCL in overleg met aanvoerders van inge-

schreven teams proberen deze persoon onder te brengen in 

een bestaand team. Ook hebben individualisten de mogelijk-

heid zich aan te melden om als vervanger c.q. invaller opgeroe-

pen te worden. De teams zijn echter niet verplicht om uit deze 

personen hun eerste keus te bepalen. 

Achterliggende gedachte hiervan is dat teams zelf al hun eigen 

samenstelling hebben bepaald welke behalve de onderlinge 

tenniskwaliteit ook, en misschien nog wel hoofdzakelijk,  geba-

seerd was op sociale aspecten en het niet zou kunnen of mo-

gen dat de T.C. daar inbreuk op maakt of kan maken.  

PLOEGRECHTEN/ LOTING/TEAMSTATUS 

In de voor- en najaarscompetitie bouwt een team ploegrechten 

op in de klasse waarin deze uitkomt. Word je kampioen dan 

heeft een team van de vereniging het jaar daarop recht om uit 

te komen in een hogere klasse. Of dit nu het oorspronkelijke 

team is maakt niet uit. Maakt de vereniging geen gebruik van 
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dit recht, dan ben je deze plek kwijt. Als je het jaar daarop weer 

een team in dat onderdeel in wilt schrijven, zul je normaliter in 

de laagste klasse (m.u.v. incidentele toegewezen promotiever-

zoeken) worden ingedeeld.  

Het fenomeen dat er meer teams inschrijven dan dat we be-

schikbare banen ter beschikking hebben doet zich vooralsnog 

alleen voor op de vrijdagavond en in het verleden incidenteel 

voor de donderdagavond. 

Ploegrechten. 

Tot en met de voorjaarscompetitie van 2018 hadden we een 

regeling waarvan werd uitgegaan van de verworven ploegrech-

ten per team. Dit betekende dat een team wat het jaar vooraf-

gaande aan de inschrijving had meegedaan, ook het actuele 

jaar gebruik kon maken van deze ploegrechten. De voorwaar-

den die hier voor golden waren dat dit hetzelfde team was dan 

het jaar daarvoor en voor het zelfde onderdeel en dagdeel is 

ingeschreven. Onder hetzelfde team werd verstaan dat het 

team voor minder dan 50% van samenstelling t.o.v. het jaar 

daarvoor was gewijzigd. 

NIEUWE TEAMS/LOTING 

Gezien het aantal nieuwe leden en dus nieuwe teams die zich 

willen inschrijven en de vereniging uiteraard ook deze leden wil 

behouden doet de bovenstaande regel hier geen goed aan. 

Met ingang van de Voorjaarscompetitie 2019 worden voor de 

dagdelen waarvoor meer inschrijvingen zijn dan beschikbare 

banen, automatisch alle nieuwe teams ingeschreven, uitgaande 

dat er niet meer nieuwe teams zijn dan beschikbare banen. 

Hierdoor zullen er van de teams welke het jaar daarvoor ge-

speeld en ook ingeschreven hebben, één of meerdere teams 

moeten afvallen.  De volgorde van de teams die dan plaats 

moeten maken zal al vooraf, bij voorkeur tijdens de ALV 

(maart/april), middels loting bekend gemaakt worden. 

Van de thans ingeschreven teams wordt dus middels loting be-

paald welk team of welke teams het jaar daarop, wanneer er 

nieuwe inschrijvingen zijn, als eerste worden uitgeloot. Stel er 

spelen dit jaar 8 teams op dat dagdeel dan zal er vóór de in-

schrijving al geloot worden welk team als eerste, tweede, der-

de etc. bij inschrijving van een of meerdere nieuwe teams niet 

op dat dagdeel zal kunnen deelnemen. Het nieuwe team krijgt 

lotingsnummer 8 en de overige teams schuiven allemaal een 
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plek naar boven. Het team wat zal worden uitgesloten kan het 

jaar daarop weer inschrijven en krijgt dan als lotingsnummer 

acht. 

Voorbeeld: 

 

Nummer 1 (A) zal als eerste worden uitgeloot. In 2019 is er één 

nieuw team (I) bijgekomen en dat team (I) krijgt automatisch 

nummer 8. Als team A het jaar daarop weer inschrijft krijgt dat 

team nummer 8 en is nummer 1 op de lijst (B) uitgeloot. 

Van de uitgelote teams wordt een teamsamenstelling bijge-

houden. Wanneer een team structureel (is meer dan 50%) van 

samenstelling ten opzichte van het jaar daarvoor wijzigt, ver-

liest dit team de lootstatus die ze voorheen hadden. Behalve de 

samenstelling dienen de opgegeven spelers (speelsters) ook 

een substantiële tennisbijdrage aan dat team geleverd te heb-

ben. Een uitzondering hierop zou kunnen zijn indien er tijdens 

de competitie door ziekte en/of blessures vaak met invallers 

gespeeld is.  

RECREATIEF TENNIS TIJDENS COMPETITIE 

Gezien de grote belangstelling voor de voorjaarscompetitie 

wordt aan deze competitieteams voorrang geven t.o.v. de le-

den die perse op die avonden recreatief willen tennissen. In-

dien er vier teams thuis spelen moet we gezien de normen van 

de bond 4 x 11/3 =  5 1/3  baan ter beschikking stellen, en is er 

formeel gezien geen ruimte voor recreatief tennis. De praktijk-

ervaring leert echter dat er na bepaalde tijd wel eens ruimte 
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ontstaat om recreatief te tennissen. Dit is echter sterk afhanke-

lijk van het wedstrijdverloop en de weersomstandigheden. In 

dit soort gevallen bepalen de aanvoerders van de thuisspelen-

de teams in onderling overleg of de situatie dit al of niet toe-

laat. Zodra competitiespelende teams weer gebruik willen ma-

ken van tijdelijke voor recreatieve doeleinden in gebruik geno-

men banen, kunnen ze direct deze banen opeisen. 

Tijdens de Voorjaarscompetitie zal de algemene regel zijn dat 

bij de inschrijvingen geen rekening wordt gehouden met de be-

schikbaarheid van één of meer banen voor recreatie.  

Regeling vanaf 2019 

• Individualisten kunnen zich als invaller laten inschrijven. 

Teams kunnen echter nooit verplicht worden van deze 

reservespelers gebruik te maken. 

• Nieuwe teams krijgen altijd voorkeur om ingeschreven 

te worden.  

• De volgorde van uitloting zal vooraf worden formeel 

worden vastgesteld. 

• Teams welke voor meer dan 50% van samenstelling wij-

zigen verliezen hun lootrechten. 

• Er wordt voor de voorjaarscompetitie geen rekening te 

worden gehouden met recreatief tennis. 

Buurtverenigingen 

Er is een mogelijkheid om competitiewedstrijden te spelen op 

parken van buurtverenigingen waarvoor de volgende voor-

waarden gelden: 

• Dit park mag ten hoogste 10 km van ons park liggen.  

• Het bestuur van deze buurvereniging moet de KNLTB  

een bevestiging sturen waarin is vermeld op welke da-

gen wij tijdens de competitie met hoeveel teams daar 

terecht kunnen. 

• Deze buurvereniging moet echt structureel teveel ba-

nen over hebben op deze betreffende speeldagen.  

 

Met deze mogelijkheid zouden we dus kunnen uitwijken naar 

“De Beek” en “Thadia” in Sint-Michielsgestel en naar “LTV Ber-

licum” in Berlicum. 
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In het verleden hebben we gebruik kunnen maken van één of 

meerdere banen van T.C. De Beek. Hierbij zijn wij ook afhanke-

lijk van het aantal inschrijvingen bij De Beek en de bereidwillig-

heid van deze vereniging. 

Indien een buurtvereniging hieraan mee wil werken zal de in-

deling van de teams zo worden dat een team maximaal één 

keer bij de buurtvereniging een thuiswedstrijd hoeft te spelen 

en er dus tussen de teams gerouleerd zal worden. Uiteraard 

blijven de teams dan ook na afloop bij deze buurtvereniging 

tenzij daar andere afspraken over gemaakt worden. Ook die-

nen er afspraken gemaakt te worden over eventuele bardien-

sten als dat nodig zou zijn.  

Inschrijfgeld 

Het inschrijfgeld voor de competitieteams is afhankelijk van de 

afdracht per team aan de KNLTB en de prijs van de ballen die 

de vereniging met korting afneemt. 

Najaarscompetitie 

De KNLTB najaarscompetitie laten we volledige doorgaan zon-

der inschrijfbeperkingen met dezelfde voorwaarden als die van 

de voorjaarscompetitie waardoor onze interne wintercompeti-

tie met dagen zal moeten schuiven, trainingsuren op speelda-

gen komen te vervallen en er beperkte of geen ruimte is voor 

recreatief tennis. 

Winteroutdoorcompetitie 

In 2014 hebben we afgesproken i.v.m. onze eigen wintercom-

petitie en de zeer beperkte belangstelling de inschrijving hier-

voor geheel te laten vervallen. 

 

 

 

   Den Dungen,  april 2018 

   Harry van de Westelaken 

   VCL DTV De Donkelaar Den Dungen 


