
Competitie spelen bij OTV - senioren

Doel

Het doel van OTV is om meer mensen met plezier te laten tennissen. Competitie spelen wordt door 
veel tennissers als hoogtepunt van het tennisseizoen beschouwd. Spelen in teamverband, jezelf 
verder ontwikkelen door veel wedstrijden te spelen en na afloop veel gezelligheid. 

Competitieaanbod

Iedereen die lid is van een bij de KNLTB aangesloten vereniging kan competitie spelen. De KNLTB 
heeft een zeer divers competitieaanbod voor zowel senioren als voor de jeugd. Uitgangspunt is dat 
het volledige KNLTB competitie-aanbod bij OTV gespeeld kan worden. Seniorenteams kunnen zich 
inschrijven voor de volgende KNLTB-competities: 

Tennis
• Dinsdagochtend 

• Zomeravondcompetitie (op woensdagavond) 

• Donderdagochtend 

• Donderdagavond 8 & 9 

• Vrijdagavond 

• Zaterdag 

• Zondag: zeer beperkt, de zondag is gereserveerd voor junioren competities 

• Zondagmiddag 8 & 9 

Padel
• Vrijdagavond 

• Zaterdag 

• Zondag 

• Triple-double (op zondag) 

Aantal teams 

De KNLTB heeft normen voor het aantal teams dat een vereniging kan inschrijven voor een 
competitie. De belangrijkste factor hierin is het aantal banen dat een vereniging beschikbaar heeft 
voor de competitie in combinatie met het aantal speelronden.  
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In de volgende tabel staan de belangrijkste uitgangspunten voor de competities. 

Opmerkingen
• De minimale KNLTB-norm voor avondcompetities is 1 1/3 baan per team (reguliere competitie). 

Omdat dit tot een overvolle bezetting leidt kiest OTV ervoor om bij de avondcompetities 1.5 
baan per team te gebruiken. Voor 8 & 9 competitie: 1 baan per team. 

• Op basis van de KNLTB-normen mag OTV met 1 padelbaan 4 padelteams inschrijven in de dag 
competities. In de praktijk is de kans op uitloop groot; daarom kiest OTV ervoor om het aantal 
padelteams te maximaliseren op twee per dag.  

• Op zaterdag zullen de eerste wedstrijden gepland worden om 9:30 of 10:00 uur, tenzij het 
wedstrijdprogramma een eerdere start noodzakelijk maakt.  

• Op zondag wordt er niet actief naar teams gezocht: er is 1 damesteam die al langer op 
zondagmiddag speelt. Zij behouden het recht om op zondag te spelen zolang ze zich 
inschrijven. 

Toelating competitieteams en loting

De toelating van teams tot de competitie vindt plaats op basis van de inventarisatie door de VCL. 
Wanneer meer teams zich aanmelden dan het maximumaantal teams voor een dag of avond, dan 
wordt door loting bepaald welke teams worden ingeschreven voor de competitie. Een uitgeloot 
team heeft het recht op automatische plaatsing in dezelfde of een opvolgende competitie op 
dezelfde dag of avond. Hierbij geldt dit overzicht:  

Competitie Aantal   
banen per team

Beschikbare 
banen

Maximum  
aantal teams

Dinsdagochtend 2 2 2

Zomeravond (woensdag) 1.5 6 8

Donderdagochtend 2 2 2

Donderdagavond 8 & 9 1 3 6

Vrijdagavond – voorjaar 1.5 8 10

Vrijdagavond – najaar 1.5 6 8

Zaterdag 2 ochtend: 6-8  
middag: 8

16-18

Zondag senioren (niet actief) 2 2 2

Zondag 8 & 9 1 7 14

Padel – vrijdagavond 1 1 2

Padel – zaterdag 1 1 2

Padel - zondag 1 1 2

Uitgeloot voor Recht op een van deze opties
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* Plaatsing in dezelfde competitieronde op een andere dag of avond voor zover het maximumaantal 
teams op die dag niet bereikt is. 

Wanneer in de eerstvolgende competitieronde niet geloot hoeft te worden dan houdt het team het 
recht op automatische plaatsing voor de competitieronde daarna.  

 
Voorbeeld 1) een team wordt uitgeloot voor voorjaarscompetitie 2021 en schrijft zich in voor de 
najaarscompetitie 2021, dan: 

1) Wanneer er niet geloot hoeft te worden: het recht blijft behouden voor voorjaarscompetitie 
2022. 

2) Wanneer er wel geloot moet worden: team is automatisch ingeschreven voor najaar 2021, het 
recht vervalt voor voorjaarscompetitie 2022. 

Voorbeeld 2) kiest dit team ervoor om niet in najaarscompetitie 2021 mee te spelen dan geldt het 
recht op automatische plaatsing voor de voorjaarscompetitie 2022. Daarna vervalt het recht, 
ongeacht of er geloot moet worden voor de voorjaarscompetitie 2022.  

De rechten van een team liggen bij de captain van het team of bij degene die de captain als 
vervanger aanwijst. 

Verlenging inschrijving na loting

Na loting wordt de aanmelding van teams (meestal) verlengd om teams alsnog de kans te bieden 
om mee te spelen. Teams worden toegelaten op volgorde van inschrijving tot het maximumaantal 
teams bereikt is. De teams die zich na loting inschrijven hebben geen recht op plaatsing bij een 
volgende competitieronde. 

Bij onvoorziene omstandigheden beslist het bestuur. 

Competitiedagcoördinatie

Om alles op competitiedagen in goede banen te leiden, wordt op alle teams een beroep gedaan om 
gedurende één of twee dagdelen verantwoordelijk te zijn voor het reilen en zeilen op het park. 
Denk hierbij aan het ontvangen van gasten, letten op baanbezetting en baanschema, letten op de 
coronarichtlijnen en beschikbaar zijn voor vragen. Hiervoor wijst elk team een coördinator aan. 
Het heeft de voorkeur dat de coördinator niet zelf speelt tijdens zijn of haar dienst. Deze diensten 
worden van tevoren ingepland, een coördinator hoeft niet per se lid te zijn van een team. Het is 
wenselijk dat de coördinator de VCL-cursus gevolgd heeft of gaat volgen.

• Voorjaarscompetitie - Andere dag of avond in dezelfde competitie* of 
- Najaarscompetitie van hetzelfde jaar of 
- Voorjaarcompetitie van het volgende jaar 

• Najaarscompetitie - Andere dag of avond in dezelfde competitie* of 
- Voorjaarcompetitie van het volgende jaar of 
- Najaarscompetitie van het volgend jaar 

• Woensdagavondcompetitie 
en Padel Triple-double

- Geen, deze competities worden als “extra” 
beschouwd. 
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