
Notitie Competitiedeelname en Lotingbeleid LTVB   

 

Competitiedeelname blijft onder de leden van LTV Breukelen onverminderd populair. Zowel landelijk 

als binnen de regio Utrecht mag onze vereniging zich al jaren verheugen in een bovengemiddeld 

enthousiasme wat betreft het aantal competitiespelers en daarmee het aantal competitieteams.  

 

Dit brengt echter een grote druk met zich mee ten aanzien van de baancapaciteit. Vandaar de 

noodzaak tot deze memo met het beleid rondom competitiedeelname en loting bij over-inschrijving.  

In dit memo: 

 Ontwikkelingen 

 Beperkende factoren baanbeleid 

 Status jeugdspelers 

 Baancapaciteit per speeldag 

 Maatregelen korte termijn 

 Spelregels lotingbeleid 

 
 

Ontwikkelingen 

 

Een aantal ontwikkelingen maakt het noodzakelijk dat voor competitiedeelname een evenwichtig 

inschrijving- en lotingbeleid wordt vastgelegd.  

 

1. Het  aantal inschrijvingen blijft de beschikbare baancapaciteit overstijgen. 

2. De oprichting van een eerste en tweede team voor de hogere-categoriespelers op de zondag, 

naar aanleiding van de opdracht hiertoe uit de ALV eind 2014. Aangezien deze beide teams zijn 

uitgezonderd van loting zal dit extra druk op de zondag leggen.  

3. Teams in de hogere (landelijke) klassen spelen meer wedstrijden (8 in plaats van 4, 5 of 6) dan 

lagere teams. Een aantal teams, met name bij de jeugd, maakt een sterke ontwikkeling door en 

speelt hoofd- danwel 1e klasse, en daarmee 8 wedstrijden. 

4. Het aantal jeugdteams op de zondag zal stijgen als gevolg van het verplaatsen van de competitie 

groen naar de zondag (naast de worldtour Rood en Oranje die ook al op zondag plaatsvindt).  

 
 

Beperkende  factoren baancapaciteit 

 

Naast bovengenoemde ontwikkelingen wordt het maximale aantal in te schrijven teams sterk 

bepaald door enkele factoren waarop de vereniging geen tot weinig invloed heeft: 

1. De KNLTB kan niet garanderen dat van het totaal aantal ingeschreven teams exact de helft haar 

thuiswedstrijden op de betreffende competitiedagen zal spelen. Oftewel, in het voorbeeld van 

14 ingeschreven zondagteams is er geen zekerheid dat er elke zondag 7 teams thuis en 7 teams 

uit spelen. We dienen dus met de mogelijkheid rekening te houden dat, a.g.v. de competitie-

indeling van de KNLTB, op een competitiedag 8 teams thuisspelen in plaats van 7. Gevolg is dat 

‘voor de zekerheid’ baanruimte moet worden gecreëerd en gereserveerd om dit risico op te 

vangen.  



2. De eventuele uitwijk naar andere verenigingen kan enige lucht verschaffen, hoewel het elders 

spelen van thuiswedstrijden natuurlijk niet de voorkeur heeft.  

Daarom wordt vooralsnog slechts voor uitgelote teams de optie onderzocht of het elders 

afwerken van de thuiswedstrijden een mogelijkheid is. Vooralsnog lukt het echter nog niet 

structureel banen bij een andere vereniging te benutten, hoewel de vraag al enkele malen bij 

omliggende verenigingen is neergelegd. 

3. Er dient altijd één baan gereserveerd te worden voor de recreatieve tennisser. Deze baan kan 

dus niet worden ingezet voor de competitie. Het maximum aantal ten behoeve van de 

competitie in te zetten banen komt hiermee op zaterdag altijd op 8. Op de vrijdagavonden dient 

rekening te worden gehouden met de trainingen van de tennisschool. Dit kost 1 a 2 banen per 

avond. Tevens wordt op de vrijdagavond één baan vrijgehouden voor de recreant. Dit betekent 

een maximale capaciteit van 6 banen in het voorjaar. 

4. Voor de najaarscompetitie geldt de beperking van de blaashal, waarbij 3 banen niet kunnen 

worden benut. Door de vrij te houden recreantenbaan komt het totaal aantal te benutten banen 

op vrijdag, zaterdag en zondag daarmee op 5. 

5. Op zondagochtend kennen we sinds enkele jaren het fenomeen Tenniskids World Tour, door de 

KNLTB geïntroduceerd voor de jongere jeugd zoals rood en oranje. Elke deelnemende vereniging 

dient enkele malen per jaar de World Tour te ‘hosten’, oftewel banen beschikbaar te stellen voor 

deze speelse competitievorm voor de eigen jeugd en jeugd van omliggende verenigingen. 

Omliggende verenigingen hosten op andere dagen, hier is dus gekozen voor een roulatiesysteem. 

Er is enkele zondagen per jaar sprake van overlap tussen de ‘World Tour-hostdagen’ van onze 

vereniging en speeldata van de jeugd- en seniorencompetitie. Effectief betekent dit dat een 

gehele ochtend zeker 4, en soms 6 banen beschikbaar worden gesteld aan de World Tour. Ter 

illustratie: op één ochtend kunnen twee  jeugd- of seniorenteams’ op 4 banen hun volledige 

dagprogramma van 6 wedstrijden spelen.  

 

Status jeugdspelers 

De vereniging hanteert al jaren het beleid dat jeugdspelers zijn uitgezonderd zijn van loting bij over-

inschrijving. Dit speelt met name op de zondag. Dit betekent dat jeugdcompetitieteams zijn 

uitgezonderd van uitloting zolang het aantal jeugdspelers geen disproportioneel deel uitmaken van 

de competitiespelers.   

 

Daarnaast zien de jeugdcommissie, CWT en CTO graag dat jeugdspelers zich op de jeugdcompetitie 

richten, zolang daar nog voldoende uitdaging in zit. Dit betekent dat als een jeugdspeler zich 

inschrijft voor een senioren onderdeel, de jeugdspeler gelijk wordt behandeld als een senior en dus 

meegaat in een eventuele loting.  De enige uitzondering hierop is als een jeugdspeler dispensatie 

krijgt om deelname van een seniorenteam mogelijk te maken.  

 

Zie ook spelregel 7 in de sectie “Status eerste 2 competitieteams en junioren”. 

 
 

  



Baancapaciteit per speeldag 

Afhankelijk van de soort competitie (bepalend voor het aantal te spelen partijen per team) is het 

maximum aantal per competitieronde in te schrijven teams als volgt:  

  

Speeldag Voorjaar Najaar 

Vrijdagavond ± 8 ± 6 

Zaterdag ± 14 ± 12 

Zondag ± 121 ± 81 

 

Relevante aandachtspunten ten behoeve van het aantal in te schrijven teams: 

 Wij hanteren  momenteel een tijdslot van anderhalf uur per wedstrijd. Dit is feitelijk een erg 

krappe benadering van de tijdsduur van een wedstrijd, dit is namelijk inclusief inspelen. De 

ervaring leert dat ruimere tijdslots wenselijk zouden zijn.  

 In navolging op bovenstaande punt: wij zien op vrijdagavond dat partijen, door onder andere 

bovengenoemde oorzaken, nog erg laat de baan op moeten en er na 24.00 pas afkomen. 

Feitelijk te laat, immers we mogen als vereniging tot 23.00 de baanverlichting gebruiken. Dit 

kan betekenen dat bij een eerstvolgende controle er bij overtreding een boete plus tijdelijke 

sluiting, dan wel intrekking van de horeca vergunning, wordt opgelegd.  

 Ook op zaterdagmiddag (13.30) dient er veelal gewacht te worden totdat banen beschikbaar 

komen, soms nadat de officiële aanvangstijd al is verstreken. Indien een team niet binnen 

een uur de baan op kan bestaat de mogelijkheid dat de tegenstander de KNLTB hiervan op de 

hoogte brengt, en riskeert de vereniging een boete. 

 Concreet betekent dit dat altijd twee teams minder zouden moeten worden ingeschreven 

dan op basis van de baancapaciteit mogelijk zou zijn.  

 
 

Maatregelen op korte termijn 

Hieronder worden korte termijn-oplossingen per speeldag opgesomd. Nadat de inschrijvingen 

bekend zijn, zal worden bepaald of compact spelen (regels KNLTB) noodzakelijk is voor een speeldag 

om loting te voorkomen. Ondanks compact spelen kan het alsnog noodzakelijk zijn om teams uit te 

loten.  

 

A) Vrijdagavond  

 Maximaal 8 teams in te schrijven (voorjaar), rekening houdend met: 

 Baanbeschikbaarheid = 6 banen, (2 banen reserveren voor gebruik door de trainers, 1 baan 

voor recreatief gebruik). 

 Verplichte super-tiebreak in plaats van derde set. (was al beleid) 

 Indien noodzakelijk: toepassen compact spelen regels van de KNLTB 

Doel:  

 Voorkomen wachttijden en ‘baantjepik’=  meer speelplezier. 

 Voorkomen dat teams te laat de baan afkomen, dus geen ‘latertjes’. Ter voorkoming overlast 

(licht en lawaai voor omgeving) en problemen met horecavergunning. 

                                                           
1 Deze aantallen zijn exclusief de World-tour Rood en Oranje teams maar inclusief de teams in de tenniskids 
competitie Groen. 

http://centrecourt.nl/themas/competitie-en-toernooien/competitie-nieuwe-stijl/compact-spelen/


 Voorkomen dat de recreantenbaan oneigenlijk wordt gebruikt. 

 

B) Zaterdag  

 Maximaal 14 teams in te schrijven (voorjaar), rekening houdend met: 

 Baanbeschikbaarheid = 8 banen, (1 baan voor recreatief gebruik). 

 Indien noodzakelijk: toepassen compact spelen regels van de KNLTB 

Doel:  

 Voorkomen wachttijden en ‘baantjepik’= meer speelplezier.  

 Voorkomen dat om 13.30 te weinig banen beschikbaar zijn voor de teams die dan beginnen.  

 Voorkomen dat de recreantenbaan oneigenlijk wordt gebruikt. 

 

C) Zondag overdag  

 Maximaal 12 teams in te schrijven (voorjaar). Rekening houdend met: 

 Baanbeschikbaarheid = 8 banen, (1 baan voor recreatief gebruik). 

 6 teams uit/thuis, en reservering voor extra thuisspelend team als gevolg van 

onevenwichtige indeling door KNLTB. 

 Door gespreide aanvangstijden 3 a 4 teams in de ochtend en 3 a 4 teams in de middag. 

 Op de zondag zal een aantal teams 8 partijen spelen. Stel dit betreft 3 teams, dan betekent 

dat al één team minder kan worden ingeschreven.  

 Toepassen compact spelen regels van de KNLTB 

Doel:  

 Voorkomen wachttijden en ‘baantjepik’ = meer speelplezier.  

 Voorkomen dat om 13.30 te weinig banen beschikbaar zijn voor de teams die dan beginnen. 

 Voorkomen dat de recreantenbaan oneigenlijk wordt gebruikt. 

 

Bovenstaande maatregelen hebben tot gevolg dat er wellicht meer teams moeten worden uitgeloot.  

 

 
 

Spelregels lotingbeleid competitie LTVB 

Senioren 

1) Wanneer een speler wordt uitgeloot, is hij of zij in het daaropvolgende jaar (niet kalenderjaar) 

verzekerd van competitiedeelname. Indien uitgeloot wordt het team van deze speler vrijgesteld 

van loting voor de daaropvolgende 2 competitierondes (voor- en vervolgens najaar, of najaar en 

daaropvolgend voorjaar). 

2) De systematiek onder 1 kan ertoe leiden dat door een te groot aantal vrijstellingen een team 

alsnog tweemaal achter elkaar zou kunnen worden uitgeloot. Hiervan zou sprake kunnen zijn op 

dagen dat doorgaans al veel moet worden geloot, bijvoorbeeld de vrijdagavond.  

Mocht hiervan sprake zijn dan wordt overgegaan naar ‘plan B’. In dit geval wordt het volgende 

toegepast: 

a.  Bepaald wordt of hetzelfde team de direct voorafgaande competitieronde ook al was 

uitgeloot.  

b. ‘Hetzelfde team’ is een team bestaande uit minimaal 3 dezelfde spelers als in de 

competitieronde daarvoor.  

http://centrecourt.nl/themas/competitie-en-toernooien/competitie-nieuwe-stijl/compact-spelen/
http://centrecourt.nl/themas/competitie-en-toernooien/competitie-nieuwe-stijl/compact-spelen/


c. Eenzelfde team wordt dan bij voorkeur niet uitgeloot.  

d. Vanaf dat moment geldt de vrijstelling bij loting voor die specifieke competitiedag niet 

meer voor 2 competitierondes (voor- EN najaar) maar voor slechts 1 ronde (voor- OF 

najaar).  

3) Indien beschikbaar worden banen bij een andere vereniging aangeboden aan uitgelote teams, 

het kan dan nog steeds zo zijn dat deze teams ook hiervoor moeten loten. 

4) Het niet-inschrijven in een competitie heeft geen opschortende werking ten aanzien van de 

vrijstelling van een jaar na moment van uitloting. 

 

Status eerste 2 competitieteams en junioren  

1) Naar aanleiding van de ALV eind 2014 is een eerste en tweede competitieteam geformeerd op de 

zondag. Beide teams zijn uitgesloten van loting.  

2) Jeugdcompetitieteams in de jeugdcompetitie zijn uitgezonderd van uitloting zolang het aantal 

jeugdteams geen disproportioneel deel uitmaken van het totaal aantal ingeschreven 

competitieteams. Het bestuur bepaalt wanneer er sprake is van disproportionaliteit. 

3) Inschrijvingen van solitaire junioren in seniorencompetities doen net zoals de senioren mee aan 

eventuele loting voor deelname aan de competitie. Junioren in seniorencompetities zijn dus niet 

vrijgesteld van loting. Een seniorenteam waarin een jeugdspeler is opgenomen is dus ook niet 

uitgezonderd van loting. 

4) Wordt een jeugdteam dat zich inschrijft in een seniorencompetitie uitgeloot, dan is het niet 

mogelijk om ditzelfde team in een jeugdcompetitie in te schrijven. Immers er kan niet in twee 

competities worden ingeschreven om  ’op twee paarden te wedden’. Ditzelfde geldt voor de 

solitaire jeugdspeler die in een seniorenteam heeft ingeschreven.  

5) Jeugdspelers die op grond van bovengenoemde twee punten zijn uitgeloot worden ook niet 

alsnog ‘informeel’ aan een bestaand en ingeschreven jeugdteam toegevoegd. Meespelen in een 

seniorenteam en daardoor uitgeloot worden betekent dus geen competitie spelen in diezelfde 

competitieronde. 

6) De voor senioren gestelde regels ten aanzien van uitloten gelden niet voor junioren, immers zij 

hebben de mogelijkheid in te schrijven in de jeugdcompetitie waardoor zij sowieso zijn 

uitgezonderd van loting. Wordt een jeugdspeler in een seniorenteam/-competitie uitgeloot dan 

bestaat de mogelijkheid dat deze de volgende competitieronde, wanneer wederom zou worden 

ingeschreven in de seniorencompetitie, kan worden uitgeloot.  

7) In uitzonderlijke gevallen kan de jeugdcommissie in samenspraak met de tennisschool 

dispensatie aan jeugdspelers verlenen om in een seniorenteam te spelen indien: 

a. De speelsterkte van de jeugdspeler deelname mogelijk maakt aan een meer 

competitieve seniorencompetitie (niveau af te stemmen tussen tennisschool en 

jeugdcommissie) 

b. De jeugdspeler noodzakelijk is ter aanvulling op bezetting van het seniorenteam om 

deelname van het team aan de competitie mogelijk te maken.   


