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Wat verstaan wij onder een gastspeler? 

 

Tc De Snelle Sprong verstaat onder een gastspeler, een speler van een andere vereniging 

(aangesloten bij KNTB of buitenlandse tennisbond) die gevraagd is om een incomplete team 

of een team met minimale bezetting (4 tennissers) tijdens de competitie uit te helpen. 

 

Wanneer gastspelers inzetten? 

Gelijktijdig met het zoeken naar gastspelers zal bekeken moeten worden of "aanvulling op 

(aankomend) niveau" verkregen kan worden uit de eigen gelederen. Hierbij moet gedacht 

worden aan spelers die in een lager team spelen c.q. aan spelers die op zondag competitie 

spelen.  

 

Een en ander betekent dat in een heel vroeg stadium, ruim voor de definitieve aanmelding 

van de teams bij de KNLTB, initiatieven genomen moeten worden (club samen met de teams) 

om voldoende inzicht te hebben wat te doen, opvulling eigen leden of team elders spelers 

benaderen. 

 

Doel van een gastspeler 

- eigen clubleden op hun niveau competitie kunnen spelen en daardoor voor de 

club behouden blijven; 

- het team op de wedstrijddag(en) voltallig kan aantreden en niet bij voorbaat 

punten weg moet geven; 

- het in het verleden bereikte speelniveau -waarin de club heeft geïnvesteerd- 

behouden kan blijven; 

- het risico van boetes voor zowel de club als voor het team wordt 

geminimaliseerd; 

 

De gastspeler zoals hierboven bedoeld ontvangt geen geldelijke vergoeding/beloning 

maar kan als volgt worden gefaciliteerd: 

- Competitie team zal in onderling overleg bepalen of de gastspeler meebetaald 

in de competitiebijdrage en/of bondspasje; 

- de gastspeler kan met de overige leden van het team gedurende de 

competitieperiode op de banen Tc De Snelle Sprong tennissen/trainen; 

- wordt er in de competitieperiode met andere leden gespeeld op de clubbanen  

dan dient de gastspeler als introducee te worden beschouwd en dient deze 

gebruik te maken van de introducee regeling; 

- Na competitie dient de bondspas ingeleverd te worden, zo niet worden er 

kosten in rekening gebracht van € 20,00. 

- de gastspeler is gedurende de competitieperiode tegen betaling van het 

gevraagde inschrijfgeld welkom om mee te doen aan overige clubactiviteiten. 

 

 

Communicatie met de competitie-teams 

Gelet op het bovenstaande dient de aanmelding van competitieteams vervroegd en omgezet 

te worden in een pre-aanmelding. Vervolgens kan de club in samenspraak met de teams 

(aanvoerders) bekijken hoe de zaken er op dat moment voor staan en vervolgens afspraken 

maken welke acties er ondernomen moeten worden. 

  


