
VCL Instructies 
Inleiding VCL Taken 

Iedere tennisvereniging heeft minimaal 1 Verenigings Competitie Leider (VCL). 
De VCL onderhoudt de contracten met de KNLTB namens de vereniging en 
verzorgt de aanmeldingen voor de competitie. Om VCL te kunnen zijn dien je met succes een 
VCL-cursus bij de KNLTB af te leggen. 

Bij TV Cromwijck zijn Henry le Noble (senioren) en Sandra Broerse (jeugd) onze VCL. 
Daarnaast hebben ook de andere TC leden een VCL licentie. Bij TV Cromwijck wordt per 
wedstrijddag één of twee captains van thuis spelende teams aangewezen om de VCL taken 
waar te nemen. Deze captain wordt Team-VCL genoemd en is aangegeven op het blad van de 
baanindeling. 

De personen die een VCL licentie hebben zijn bereikbaar in geval van bijzondere situaties 
waarbij advies nodig is. 

Technische Commissie (TC) – VCL’ers T.V. Cromwijck 

 Henry le Noble (06-53392893) 
 Sandra Broerse (06-37348895) 
 Gerard Remmerswaal (06-81222481) 
 Goos van Toorn (06-41199820 

 

Instructies en tips voor de Team-VCL 

1) De TC heeft voor elke speeldag een baanindeling gemaakt welke in de VCL map te 
vinden is. Deze baanindeling is als basis leidend. De indeling is gebaseerd op een 
evenredige verdeling russen de teams waarbij de teams met 4 partijen binnen 3 rondes 
en teams met 5 of 6 partijen binnen 4 rondes, en teams met 7 of 8 partijen binnen 6 
rondes, de wedstrijd kunnen afronden. Een team heeft gemiddeld minimaal 1,33 banen 
toegewezen. 

2) De Team-VCL heeft de leiding over afwijking van deze indeling en overlegt uitsluitend 
met de captains van de teams. Afwijking kan ontstaan door weersomstandigheden of bij 
zeer lange partijen. 
De besluiten van de Team-VCL dienen te worden opgevolgd door de spelende teams. 

3) De Team-VCL is het aanspreekpunt indien er een conflict ontstaat tussen de 
ontmoetende teams. Het besluit van de Team-VCL in bindend. 

4) Wanneer een baan vrij komt dient de Team-VCL er op toe te zien dat de toegewezen 
banen binnen 10 min weer bespeeld worden. 

5) De Team-VCL dient er op toe te zien dat beginnende teams binnen een half uur 
(volgens de KNLTB uiterlijk binnen één uur) na aanvangstijd op een baan kunnen 
starten. 

6) Indien er zich moeilijke situaties voordoen, waarbij de kennis van de Team-VCL niet 
toereikend is raadpleeg dan de KNLTB reglementen (aanwezig in de VCL map) of neem 
contact op met één van de leden van de Technische Commissie (TC).  


