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Competitiereglement voor Senioren 
 
ALGEMEEN EN SAMENSTELLING COMPETITIECOMMISSIE Voor SENIOREN 
 
Dit is het competitiereglement van L.T.C. Bijstervelden, gevestigd aan de Bijsterveldenlaan te Tilburg. 
Jaarlijks zal worden bezien of wijziging van het reglement van toepassing is. Goedkeuring en/of 
aanpassing vindt alleen plaats met medeweten van het daarvoor verantwoordelijke bestuurslid 
competitie en het bestuur. 
 
Dit reglement is omwille van de leesbaarheid geschreven in de mannelijke persoonsvorm.  
 
De competitiecommissie voor de senioren bestaat uit de volgende personen: 

● Hans Bekkers 

VCL gediplomeerd; 
● Wim van der Duin 
● VCL gediplomeerd; 
● Rob Nijssen  

VCL gediplomeerd. 
 
Algemene bereikbaarheid:  

competitie@ltcbijstervelden.nl 
 
De competitiecommissie streeft ernaar binnen maximaal 48 uur een reactie te geven.  
 
 
N.B. 
In alle niet beschreven situaties en/of bij onvoorziene omstandigheden beslist de 
competitiecommissie, zo nodig na overleg met het verantwoordelijke bestuurslid c.q. bestuur 
van tennisclub LTC Bijstervelden. 
 
 
Vanaf heden: 

● CC is competitiecommissie 

● TC is technische commissie, incl. trainer 
● JC is jeugd commissie 

 

 
INDELING COMPETITIETEAMS 
1. Indeling van de competitieteams geschiedt volgens het aanmeldingsformulier. Dit formulier is 

terug te vinden op de website: www.ltcbijstervelden.nl onder “competitie”.  
De CC neemt alleen volledig ingevulde formulieren in behandeling (nieuwe rating(s)-
bondsnummer(s) en keuze competitievorm) mits tijdig ontvangen; 

2. Alleen de mogelijkheden van competitievormen, die zijn vermeld op het aanmeldingsformulier, zijn 
mogelijk. De KNLTB kan nog andere vormen aanbieden. Wij maken daar echter geen gebruik 
van.  

3. Een team dient minimaal uit 5, bij voorkeur 6 vaste spelers te bestaan. 
4. De CC beslist over de losse aanmeldingen van senioren. Uitgangspunt is om ook voor de losse 

inschrijvingen deelname aan de competitie mogelijk te maken. Na overleg met het desbetreffende 
team en de betreffende senior lid zal hij/zij worden geplaatst in dat team. De CC houdt rekening 
met de speelsterkte en leeftijd. Indien plaatsing niet lukt, zal de senior als reserve/invaller worden 
aangemerkt. 

5. De CC kan meerdere losse aanmeldingen van senioren samenvoegen tot 1 team, mits dat qua 
speeldag, speelsterkte, teamgrootte en leeftijd mogelijk blijkt. De CC zal met deze senioren in 
contact treden. 
  

6. Inschrijving bij KNLTB geschiedt volgens de volgende criteria: 
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a) Indien er niet teveel inschrijvingen zijn voor een bepaalde competitie dan wordt het team 
ingeschreven voor de competitie naar keuze.  

b) Indien er teveel inschrijvingen zijn voor een competitie dan wordt er geloot volgens het 
lotingsreglement.  

c) Indien een competitie naar keuze dan worden de captains geïnformeerd. Er bestaat tot de 
lotingsdatum dan nog de mogelijkheid over te stappen naar een andere competitie. Als een 
team niet is ingeloot voor een competitie naar keuze dan mag een team met behoud van de 
vrijstelling voor uitloting, daarna nog overstappen naar een andere competitie zolang daar nog 
plek is.  

 
De CC streeft er zo goed als mogelijk naar alle teams/leden te plaatsen. De CC is echter ook 
gebonden aan het aantal beschikbare banen, richtlijnen en indeling van/door de KNLTB.  
 
 
Vrijdagavond 
Voor de vrijdagavondcompetitie is een vast aanvangstijdstip gesteld. Er geldt voor deze avond in 
een maximum van 12 teams (6 teams thuis en 6 teams uit). Hiervoor is wel toestemming nodig 
vanuit de KNLTB (1 1/3 baan). In de wintercompetitie moeten er volgens de KNLTB 2 banen per 
team beschikbaar zijn. 
 
Zaterdag 
Voor de zaterdag geldt een variabele tijd van aanvang, waardoor op basis van het totaal aantal 
inschrijvingen door de CC bepaald wordt of de wedstrijden verantwoord kunnen worden 
ingepland. Een maximum aantal teams kan hierdoor vooraf niet worden bepaald. 
 
Zondag 
Ook op zondag zijn de seniorenteams welkom. De aanvangstijden zijn op deze dag variabel, 
waardoor op basis van het totaal aantal inschrijvingen door de CC bepaald wordt of de 
wedstrijden verantwoord kunnen worden ingepland. Op basis van de ontwikkelingen in de 
afgelopen jaren blijkt dat de speeldag voor de jeugd grotendeels op de zondag plaatsvindt. LTC 
Bijstervelden staat daar, mede i.v.m. haar jeugdselectiebeleid, achter. Dit betekent echter niet 
automatisch dat de seniorenteams worden uitgesloten, maar dat dit jaarlijks zal moeten worden 
bezien aan de hand van het aantal inschrijvingen. Een maximum aantal teams kan hierdoor 
vooraf niet worden bepaald. 
 
Overige wedstrijddagen 
Er bestaat tevens de mogelijkheid tot inschrijving voor de dinsdagmorgen en vrijdagmiddag. Voor 
de specifieke eisen (o.a. leeftijd) verwijzen wij naar de aanmeldingsformulieren welke zijn terug te 
vinden op de website van LTC Bijstervelden. 
 

 
INDELING COMPETITIE PER SPEELKLASSE 
1. Teams worden ingedeeld overeenkomstig de regels van de KNLTB. 
2. Indien de vereniging zelf ruimte heeft om een team in te delen in een bepaalde klasse en 

meerdere teams kwalificeren voor de zelfde klasse dan deelt de commissie het team met de 
oudste rechten als eerste in die klasse. 
 

 
INVALLEN / VERVANGER COMPETITIETEAM 
Teams die ingeschreven zijn lopen het risico dat zij bij blessures of verhinderingen regelmatig een 
andere speler moeten zoeken als invaller.  
1. Het team (de captain) is zelf verantwoordelijk voor het zoeken van een invaller. De 

competitiecommissie kan wel adviseren, zal alleen niet actief spelers benaderen of mee gaan 
zoeken. 

2. Voor het invallen is niet langer goedkeuring vooraf nodig door de competitiecommissie. De 
KNLTB hanteert echter bepaalde voorwaarden. Let daarom op: leeftijd, aantal keer spelen per 
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week, speelsterkte en ingevallen in een hoger team. Verder staat er puntenmindering en een 
boete tegenover als een invaller niet aan een voorwaarde voldoet. Dit geldt zowel door een speler 
die niet (vast) in een ander competitieteam speelt, als door een speler die ‘vast’ in een ander team 
speelt. Daarom adviseert/vraagt de competitiecommissie om vooraf bij de commissie te 
informeren of een geplande invaller mag spelen. De captain kan hiervoor een mail sturen naar 
competitie@ltcbijstervelden.nl  

3. De teamcaptain van de selectieteams dienen vooraf te overleggen met de hoofdtrainer resp. de 
Technische Commissie.  

4. Het laten meespelen van een invaller zonder vooraf overleg met de competitiecommissie komt 
voor risico en rekening, boete,  van het betreffende team 

5. Raadpleeg bij twijfel de VCL van de competitie commissie.  
6. Het meer dan eens invallen en/of overstappen naar een ander team is alleen mogelijk als; 

a. Het niet mogelijk (b)lijkt te zijn om een andere reserve op te roepen van de reservelijst of 
ledenlijst..  

b. Het leverende team minimaal één reserve overhoudt. Bij mixteams als het leverende team 
minimaal 1 man én 1 vrouw als reserve overhoudt. 

 
 
VERPLICHTINGEN AANVOERDERS c.q. TEAMCAPTAINS 
1. De aanvoerder c.q. teamcaptain van het team gaat op de website http://mijnknltb.knltb.nl na hoe 

laat aanwezig te moeten zijn / te moeten spelen bij uitwedstrijden. Verenigingen sturen elkaar 
geen informatie daarover.  Aanvangstijd wedstrijd en gewenste aanwezigheid bij thuiswedstrijden 
plus informatie over de bereikbaarheid van de aanvoerder vermeldt de competitiecommissie 
vooraf op website van KNLTB.  

2. Bij afwijkende begintijden van een thuiswedstrijd neemt de aanvoerder van een team tijdig, d.w.z. 
minimaal een week vooraf, contact op met de aanvoerder van de tegenstander om hem ook op 
die manier op de hoogte te brengen van de afwijkende begintijd. Dit geldt voor alle speeldagen 
van de competitie.. 

3. De aanvoerder c.q. teamcaptain voert na afloop van de speeldag samen met de captain van de 
tegenstander de uitslag via het internet in op de KNLTB-site. Dat geldt ook voor wedstrijden die 
niet zijn (uit)gespeeld, incl. inhaaldatum. De geplande inhaaldatum is pas definitief na 
voorafgaande toestemming door de competitiecommissie 

4. Aanwezigheid op captainsavond óf zorgen voor een meerderjarige vervanger om de ballen en 
eventuele andere bescheiden plus mondelinge informatie in ontvangst te kunnen nemen.  

5. Ondertekenen door de captain van het inschrijvingsformulier voor de competitie betekent 
tegelijkertijd dat L.T.C. Bijstervelden gemachtigd is de competitiebijdrage te innen. De 
captain zorgt zelf voor verrekening met zijn teamleden. 

6. De aanvoerder c.q. teamcaptain meldt direct het niet tijdig voldoen van de financiële bijdrage door 
één van de teamleden bij de competitiecommissie (zie verplichtingen competitieteam). De 
competitiecommissie sluit de betreffende speler direct schriftelijk uit voor deelname aan de 
competitie, zo lang de betreffende speler de bijdrage niet voldoet. Bij blijvende weigering van 
betaling door het betreffende verenigingslid, sluit de competitiecommissie de betreffende speler 
schriftelijk uit voor de eerstvolgende competitie (voorjaar, najaar, resp. winter). 

7. Het eventueel doorgeven van een geplande invaller (zie verder “INVALLEN / VERVANGER 
COMPETITIETEAM”). Het vooraf ter goedkeuring door de competitiecommissie doorgeven van 
een geplande inhaaldatum.  

8. Bij het behalen van een kampioenschap brengt de aanvoerder c.q. teamcaptain zijn teamgenoten 
(incl. invallers die minimaal op 2 wedstrijddagen meespeelden) op de hoogte van datum en tijd 
van de huldiging, nadat hij daarover bericht kreeg van de competitiecommissie. Indien een of 
meerdere teamgenoten niet aanwezig kunnen zijn bij de huldiging, zorgt de aanvoerder c.q. 
teamcaptain voor het doorgeven van het ontvangen presentje. Bij afwezigheid van de aanvoerder 
c.q. teamcaptain tijdens de huldiging, zorgt hij zelf voor vervanging.  

 
 
  

mailto:competitie@ltcbijstervelden.nl
http://mijnknltb.knltb.nl/


4 

 

Competitiereglement Bijstervelden voor Senioren versie januari 2020 

 

VERPLICHTINGEN COMPETITIETEAMS 
1. BARDIENST Elke speler van een competitie team is verplicht een bardienst te draaien.  

De speler dient de bardienst in te vullen op de voor hem bepaalde datum. Indien deze datum niet 
schikt dan moet hij/zij zelf voor vervanging te zorgen. Dit zal meestal geschieden door ruilen met 
een teamgenoot of een andere competitie-speler. Bardienst mag alleen worden gedaan door een 
lid van LTC Bijstervelden ouder dan 18 jaar.    
 

2. COMPETITIEBIJDRAGE. Elke speler die wil deelnemen aan de competitie, is verplicht om een 
evenredig deel van de door het team verschuldigde competitiebijdrage te voldoen aan de captain, 
vóórafgaande aan de eerste wedstrijddag van het betreffende team. Onderling kan het team 
afspraken maken over een andere verdeling van de bijdrage en/of het tijdstip van betalen.  
Bij blijvende weigering van betaling kan de betreffende speler zich niet aanmelden voor deelname 
aan competitie tot de eerstvolgende zelfde soort competitie (voorjaar, najaar of winter).  
Bij blijvende weigering van een verenigingslid om de bijdrage te voldoen, maken de overblijvende 
teamleden een nieuwe verdeling van ieders competitiebijdrage en betalen het verschil direct na 
diens verzoek aan de captain. 
 

3. GOEDGEKEURDE BALLEN.  Voor de competitie is het verplicht om te spelen met officieel 
goedgekeurde ballen.  De competitiecommissie zorgt voor bestelling ervan. De 
competitiecommissie levert tijdens de captainsavond de ballen. Het is competitieteams 
toegestaan om op eigen kosten met andere ballen te spelen, mits die door de KNLTB zijn 
goedgekeurd. Zo nodig kan het team hierover vooraf de competitiecommissie om 
informatie/toestemming vragen.  
Het team kan de (extra) kosten niet doorberekenen aan de competitiecommissie of de vereniging. 
Alle door de competitiecommissie geleverde ballen zijn na afloop van de competitie eigendom van 
het team. Dit geldt uiteraard ook voor ballen die een team eventueel zelf kocht. 

 
COMPETITIELEIDING 
De competitiecommissie maakt afspraken met de captain van een thuisspelend seniorenteam 
(minimaal 75% senioren) om op een dag(deel) als competitieleider te fungeren. Bij voorkeur 
wordt dit in goed overleg geregeld. Maar als dit niet lukt kan de competitiecommissie een 
captain hiertoe verplichten.  
Indien het noodzakelijk is dat een jeugdteam de wedstrijdleiding heeft, dan geldt de 
verantwoordelijkheid voor de (begeleidende) ouders. Natuurlijk kan die voor advies/raad terecht bij 
iemand uit een seniorteam en/of de VCL.  
Voor ‘noodgevallen’ is de VCL op wedstrijddagen bereikbaar via het telefoonnummer van Baan 7: 
013-5714244. 
 
Tot de taken van de competitieleiding behoort: 
● Algemeen: 
1. Minimaal 30 minuten voor aanvang aanwezig zijn 
2. De hele dag (avond) aanwezig blijven  
 
● Voor de 1e partijen: 
1. Scoreborden ophangen en zo nodig paaltjes enkelspel meegeven 
2. Zorgen dat teams starten op de geplande tijd 
3. Indien het uitspelende team niet tijdig aanwezig is, gaat een eventuele wisselbaan over naar een 

ander thuisspelend team. 
 
● Tijdens partijen: 
1. Toezien op juiste gebruik van banen en eventueel aanpassen baanschema 
2. Zorgen dat er geen (lange) pauzes zitten tussen de partijen  
3. In geval van problemen tijdens partijen: 

a. een let laten spelen; 
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b. in geval de let niet wordt gespeeld, dan de competitiereglementen en tennisreglementen van 
de KNLTB raadplegen en uitvoeren. De competitiecommissie zorgt ervoor dat de 
reglementen in de bestuurskamer aanwezig zijn; 

c. indien b aan de orde is, blijft de competitieleiding bij het vervolg van de betreffende partij 
aanwezig als scheidsrechter. Afhankelijk van de ‘sfeer’ van de wedstrijd kan de 
competitieleider volstaan met bijv. 10 minuten, maar als het nodig lijkt dan gedurende de rest 
van de wedstrijd;  

d. indien geen oplossing mogelijk blijkt en/of bij herhaaldelijk problemen neemt de wedstrijdleider 
contact op met de competitiecommissie 

 
● Na afloop partijen: 
1. Scoreborden opruimen 
 
KAMPIOENSCHAP 
De competitiecommissie zorgt voor een (kleine) huldiging van teams, die het kampioenschap hebben 
behaald in de afdeling waarin zij speelden. Daartoe nodigt de competitiecommissie de aanvoerder en 
het voltallige betreffende team uit. De competitiecommissie geeft zo snel mogelijk de datum van 
huldiging door. 
Tijdens de huldiging krijgen de spelers van het team een presentje, mits zij voldoen aan de volgende 
voorwaarden: 
o vooraf opgegeven als teamlid + minimaal 1x op 1 wedstrijddag gespeeld én 

o niet meer partijen in een ander team hebben gespeeld (dan gaat competitiecommissie ervan uit 
dat het betreffende teamlid, teamlid is van dat andere team) óf 

o niet vooraf opgegeven als teamlid en minimaal op 2 verschillende wedstrijddagen gespeeld. 
 
 
GEBRUIK BAAN 7 
1. Het is competitieteams toegestaan om een traktatie mee te brengen voor bij de koffie/thee. Ook is 

het mogelijk om na afloop van de wedstrijddag zelf te zorgen voor bijv. salades, stokbrood, 
kaas/worst. Competitieteams kunnen gebruik maken van de (extra) koelkast om daarin koel te 
bewaren. 

2. Het is competitieteams niet toegestaan om op welke manier dan ook zelf de keuken te gebruiken. 
Uiteraard kan een team wel een bestelling doen voor iets uit de keuken. 

 
BARDIENST 
Het niet aanwezig zijn, resp. onvoldoende inzet tonen en/of misdragingen (bijvoorbeeld bovenmatig 
alcoholgebruik) tijdens de verplichte dag van een team voor de bardienst kan leiden tot uitsluiting voor 
de competitie tot en met de volgende competitie (voorjaar, najaar respectievelijk winter)! De 
competitiecommissie zal hierop (laten) controleren en oordelen. De beslissing daarover geschiedt in 
nauwe samenwerking met het bestuur en zal (indien nodig) schriftelijk worden gecommuniceerd aan 
de betrokkenen. 

 
KNLTB COMPETITIE REGLEMENT 
 
Op alle competitie vormen van de KNLTB waar LTC Bijstervelden aan deelneemt volgen wij de 
KNLTB reglementen. Daar waar het toegestaan is om af te wijken en ook mogelijk is kan dat alleen in 
overleg met je tegenstander en in overleg met de VCL. 
 
SPONSORING  
Indien het team gesponsord wordt, i.v.m. wildgroei, door een externe partij is toestemming van het 
bestuur noodzakelijk. Indien de externe sponsor reeds sponsor is van LTC Bijstervelden, middels een 
winddoek/narrow casting of andere vorm, is de externe sponsoring geen probleem. Indien er een 
externe sponsor optreedt, zal er een bijdrage vanuit de vereniging worden gevraag en/of zal de 
sponsorcommissie contact opnemen met de externe sponsor om te bezien of sponsoring van LTC 
Bijstervelden in te passen is. 
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