
Jaarverslag OTV Wedstrijdcommissie 2021  

Introduc)e 2021: Coronajaar 

Net als in 2020 hee- het coronavirus grote invloed op het compe77ejaar 2021 gehad. De noodzakelijke 
maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan, maakten dat de meeste wedstrijdac7viteiten niet 
of in aangepaste vorm zijn doorgegaan. Meer specifiek betekent dit: 
- De wintercompe77e 2020/2021 is niet gespeeld. 
- De voorjaarscompe77e is verplaatst naar het najaar en gespeeld onder de naam KNLTB compe77e 2021. 
- De zomeravondcompe77e (ook wel: woensdagavondcompe77e) is geannuleerd. 
- Het Spreng open toernooi is geannuleerd. 
 
De clubkampioenschappen, tradi7oneel gespeeld in de eerste week van september, zijn wel gespeeld: opnieuw 
een hoogtepunt in dit bijzondere jaar! 

De KNTLB-compe))e 2021 

In de KNLTB-compe77e hebben zich de volgende aantallen teams ingeschreven 

Tennis: inclusief 12 jeugdteams (vanaf 11 jaar) op zondag. 

Dit betekent dat net als in 2020 ongeveer 40% van onze leden ac7ef compe77e speelt: een percentage waar we 
als OTV erg trots op zijn!  

Compe77e  Teams Spelers Wedstrijden

- Padel 1 6 6

- Tennis 42 277 271



Deze teams zijn over deze dagen verspreid: 

Kampioenen  

Deze OTV teams zijn kampioen geworden: 

De volledige uitslag is te vinden via deze link: 
O.T.V. - KNLTB Compe77e 2021 | MijnKNLTB (toernooi.nl) 

Dag Dames Heren Gemengd Totaal

Tennis

- Dinsdagochtend 1 1

- Donderdagavond 8&9 2 2

- Vrijdagavond 3 7 10

- Zaterdag 3 8 4 15

- Zondag sr 1 1

- Zondag 8&9 -

- Zomeravond (niet gespeeld) 8

Padel

- Vrijdag

- Zaterdag 1 1

- Zondag

- Triple double (niet gespeeld)

Team Captain Categorie Klasse

OTV 1 Jacqueline Lifmann-Slootman Dames dubbel dinsdagochtend 3

OTV 1 Maaike van Noord Dames dubbel 17+ Vrijdag Avond 2

OTV 2 Marije Wisselink Dames dubbel 35+ Vrijdag Avond 4

OTV 1 Brigiee Sipkema-Oostrom Gemengd 17+ Zaterdag 2

OTV 1 Esther Huitema Gemengd 35+ Zaterdag 1

https://mijnknltb.toernooi.nl/league/7A4F6ABB-2FF1-4A23-B9CE-05EC3524D505/club/1064/Index/teams


Clubkampioenschappen senioren 2021 

Het zit erop! De ballen zieen in het blik, de rackets in de tas, iedereen hee- een OTV-dempertje, de prijzen zijn 
uitgereikt en het regent. De OTV- clubkampioenschappen van 2021 kunnen de geschiedenisboeken in. Tijd om te  
evalueren. 

Er gaat echt wel wat veranderen, maar wat volgend jaar beslist precies hetzelfde moet, is het weer. Zelden 
werden de clubkampioenschappen afgewerkt onder zulke fantas7sche weersomstandigheden. Het terras zat 
elke avond vol en de gezelligheid hield lang aan. Arjen liep zich de benen uit zijn lijf om iedereen van een natje 
en droogje te voorzien. 

Je zou denken dat hij vervolgens lekker de hele dag kon uitrusten voor de volgende speelronde begon, maar dat 
was beslist niet het geval. Arjen is namelijk niet alleen pachter, hij is ook groundsman. Dus was hij overdag in de 
weer om de banen in orde te krijgen. En daar slaagde hij uitstekend in. Omdat de banen aan het begin van het 
toernooi wat droog en zacht waren, ging hij extra energiek aan de slag en had (bijna) niemand commentaar op 
de banen, behalve posi7ef. 

Alleen na de regenbuien van vrijdag was hij even uit beeld, maar dat was geen enkel probleem. De vrijwilligers 
Joost en Cas pakten een sleepnet en gingen aan de slag. Een klein uur later stonden alle par7jen op de baan. 
Behalve ééntje dan – deze keer kwam het goed uit dat iemand het programma niet goed bekeken had. Kan 
gebeuren 7jdens je allereerste toernooi. 

Het zorgde ervoor dat we alle 158 wedstrijden konden afwerken. Alleen de allerlaatste drie potjes moesten 
zaterdag worden afgebroken. Maar OTV’ers zijn flexibel, dus alles werd rap rechtgetrokken. Zondagochtend 
akelig vroeg stonden de twee damespar7jen op de baan en maandagavond speelden Bas, Joost, Maarten en 
René de finale HD6 uit. Bas en Joost wonnen. Gebrek aan ervaring was één van de leidende thema’s dit 
kampioenschap. OTV hee- er de laatste 7jd veel nieuwe leden bij gekregen en het was erg leuk dat er heel veel 
meededen aan de clubkampioenschappen. Dat zorgde voor opmerkelijke momenten. Veel nieuwe leden trokken 
hun wenkbrauwen op toen ze een dempertje met een OTV-logo uitgereikt kregen. “Wat moet je met zo’n 
ding? Is dat kauwgom?” 

Ook opmerkelijk: er kwam iemand niet opdagen omdat ze niet wist dat ze moest spelen. De eerste par7j had ze 
tensloee per e-mail een uitnodiging gekregen en niemand had haar verteld dat je voor de rest van het 
programma op toernooi.nl moet kijken. Foutje van de organisa7e. Een andere speler had een bijzonder drukke 
week omdat hij dacht dat hij zelf voor al zijn par7jen een baan moest bespreken. Een las7g klusje, want Arjen 
had keurig bijna alle banen geblokkeerd. 

De beginnersvergissinkjes, een paar blessures (sterkte!) en het niet goed doorgeven van verhinderingen (óók 
door rou7niers) zorgden ervoor dat er hier en daar wat geschoven moest worden in het schema. Maar er was 
geen probleem dat onze fantas7sche vrijwilligers achter de wedstrijdtafel niet in een vloek en een zucht 
oplosten. We hopen maar dat we volgend jaar weer op hen kunnen rekenen.  
Ook 7jdens de wedstrijden was er duidelijk verschil tussen de nieuwe leden en de meer ervaren spelers. Dat 
bleek vooral in de categorie 8/9 en de toernooicommissie hee- zich voorgenomen die categorieën volgend jaar 
als het even kan te splitsen. De nieuwe leden van nu hebben dan weliswaar een jaar ervaring meer (en spelen 
dan probleemloos zonder hulp een super7ebreak) maar er is dan vast een nieuwe lich7ng die net komt kijken.  

Doordat er veel nieuwe gezichten waren, hadden we ook nieuwe prijswinnaars die met een bidonnetje en een 
bonnetje naar huis gingen. Natuurlijk waren de “usual suspects” er ook. Er wordt gefluisterd dat de prijzenkast 
van Steven Bannink inmiddels groter is dan die van Real Madrid. 

De toernooicommissie is er hard over aan het denken om volgend jaar de zaterdag de belangrijkste finaledag te 
maken. Dan spelen we wat langer door en komt er na de laatste par7jen een afsluitend feest. Want dát hebben 
we erg gemist dit jaar. Volgend jaar kan het vast weer. 



De uitslagen van de clubkampioenschappen zijn te vinden via deze link: 
Toernooi.nl - OTV Clubkampioenschappen Senioren 2021 - Winnaars 

Tot volgend jaar, 
Daniëlle, Marieke en Rob. 

Interne OTV-zomercompe))e 

De scala app is opgegaan in de KNLTB Match app. Deze app is gebruikt om de interne OTV-zomercompe77e te 
organiseren. De zomercompe77e is erg leuk en wordt zeer gewaardeerd: een blijvertje! 

Maximaal aantal teams per compe))edag/avond 

Het grote aantal teams is een punt van aandacht: we zien dat de omliggende verenigingen geen banen 
beschikbaar hebben om naar uit te wijken. Daarom wordt in het compe77ejaar 2021 het aantal teams 
gemaximeerd naar het aantal beschikbare banen per compe77edag/avond: 

In het voorjaar is baan 4 (onverlicht) de recreantenbaan, in het najaar is dit baan 8.  
* Op zondag wordt er niet ac7ef naar teams gezocht: er is 1 damesteam die al langer op zondagmiddag speelt. 
Zij behouden dit recht om op zondag te spelen zolang ze zich inschrijven. 

Wanneer er meer teams zich aanmelden dan het maximum, dan wordt door lo7ng bepaald welke teams 
worden ingeschreven voor de compe77e. Een uitgeloot team wordt bij de eerstvolgende keer dat dit team weer 
voor een compe77e inschrij- automa7sch geplaatst in een categorie naar keuze.  Na lo7ng wordt de 
aanmelding verlengd (voor zover mogelijk), toela7ng is dan op volgorde van inschrijving: deze teams (met 
inschrijving na lo7ng) hebben geen recht op automa7sche plaatsing. 

In onvoorziene omstandigheden beslist het bestuur. 

Dagdelen Aantal beschikbare banen Maximaal aantal teams 

Dinsdagochtend DD 2 2

Zomeravond (woensdag) 6 8

Donderdagochtend DD 2 2

Donderdagavond 8/9 3 6

Vrijdagavond – voorjaar 8 10

Vrijdagavond – najaar 7 8

Zaterdag Ochtend 6, middag 8 16-18

Zondag regulier* 0 0

Zondag 8/9 v.a. 17.00 uur 7 14

Padel – vrijdagavond 1 2

Padel – zaterdag 1 2

Padel - zondag 1 2

https://www.toernooi.nl/sport/winners.aspx?id=8EE54D7A-A019-4FEC-BF50-FED570756899
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