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Competitiebeleidsplan 2020 - 2023  

Inleiding:  
Het aangepaste beleid van 2020 t/m 2023 is een opvolging van het competitiebeleid van 2017 - 2020 wat zijn 
oorsprong vond op 21 mei 2007. Door verandering van de verenigingsbehoefte en de regelgeving van de KNLTB 
is het wenselijk om het beleid aan te passen ondermeer doordat meer leden competitie spelen. In 2015 startte 
de KNLTB het project Competitie Nieuwe Stijl (CNS). Doel is een verdubbeling van het aantal competitiespelers 
in 2025, voor de competitie vanaf 2019 is er een klasse herindeling gemaakt. Het huidige competitie aanbod is 
nagenoeg intact gebleven en werd aangevuld met andere, nieuwe competitievormen. Deze aanpassingen 
werden al gedeeltelijk vanaf 1 januari 2017 en in 2019 doorgevoerd. Ondanks dat dit nieuwe mogelijkheden 
schept zal de groei van competitieteams op ons complex beperkt blijven.  
 
T.V. Asmunt wil een zelfstandige, financieel gezonde tennisvereniging zijn met een `up to date´ accommodatie. 
De vereniging is een ontmoetingsplaats met een laagdrempelig, gemoedelijk karakter waarbij sport en 
gezelligheid hand in hand gaan. Binnen deze stelregel streeft de vereniging naar een zo hoog mogelijk 
tennisniveau als dit in de lijn van wensen ligt van de leden. Hierbij is wel een speciale aandacht voor jeugdleden 
waarbij wel prestatie gericht gewerkt wordt met ondersteuning van een separate Technische Commissie. 
 
Algemeen: Het competitiebeleidsplan van T.V. Asmunt heeft als basis met Simon Tennis School (ST), dat ieder 
lid evenveel recht heeft op het spelen in KNLTB competitieverband. Er kan geen beroep worden gedaan op 
eventuele verworven, oude rechten. Bij het indelen van de competitieteams worden de 
spelregels/indelingsregels van de KNLTB gehanteerd.  
Voldoet het competitieaanbod nog wel aan de eisen van de huidige tijd? Wat zijn de wensen? Op welke manier 
kunnen wij onze leden verleiden om mee te doen?  
Competitie spelen in teamverband is erg populair onder de huidige leden, vooral op vrijdagavond. Deze 
tennissers willen we graag behouden. Om duidelijkheid te bieden naar de leden van de vereniging is een 
aanpassing van het huidige competitiebeleid met daarbij behorende regels noodzakelijk. Het aangepaste beleid 
dient een breed draagvlak te hebben en is gericht op gebruikmaking van de eigen accommodatie, externe 
mogelijkheden horen niet bij het beleid van de vereniging, maar zal worden bekeken bij behoefte.  
 
Noodzaak aanpassing Competitiebeleidsplan T.V. Asmunt  
Ieder lid heeft recht om te spelen in competitieverband. Echter de capaciteit van de beschikbare banen levert 
een maximaal aantal teams op. Voornamelijk op de vrijdagavonden in voorjaar en winter is er een grote vraag 
naar de mogelijkheid om competitie te spelen. De huidige vraag en de hoeveel aan teams kunnen wij niet kwijt 
op ons complex en moeten wij hierdoor ons beleid aanpassen. 
 
Uitgangspunten voor aanpassing:  
Het aangepaste beleid is er op gericht om alle aangemelde teams aan minimaal 1 competitiesoort mee te laten 
doen. Door het beleidsplan te implementeren, proberen we de aantrekkelijkheid van T.V. Asmunt te behouden 
en wellicht te verhogen voor bestaande én nieuwe leden. Uitgeloot worden is voor geen enkel lid van de 
vereniging leuk en bevorderd ook niet de aantrekkelijkheid van T.V. Asmunt voor potentiële nieuwe leden. 
Echter de capaciteit van banen blijft beperkt. 
Bij het indelen van teams is een belangrijke beperkende factor het aantal beschikbare banen. Voor het bepalen 
van het beschikbare aantal banen moet rekening gehouden worden met het beschikbaar houden van banen 
voor recreatief tennis, afspraken betreffende trainingen (ST) en andere lopende activiteiten, zoals Interne 
Wintercompetitie en interne & externe toernooien. 
 
Door de grote aantallen competitieteams op vrijdagavond KNLTB Voorjaarscompetitie is er de mogelijkheid 
gecreëerd om ook competitie aan te bieden in het najaar (KNLTB Najaarscompetitie) en in de winter (KNLTB 
Outdoor wintercompetitie). Hiervoor hebben we tevens de toezegging om beperkt gebruik te kunnen maken 
van de banen 9 en 10 (vrije banen) voor de competitie. Voor uitvoering van dit beleid hebben we een aantal 
voorwaarden moeten bijstellen die nader uitgewerkt zijn in de aanmelding voor deelname 
(aanmeldingformulier) en de loting (lotingprocedure).  
Leading in de deelname aan het competitieaanbod op vrijdagavonden wordt de aanmeldingen voor de KNLTB 
voorjaarscompetitie. 
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Meer competitie inschrijvingen dan faciliteiten:  

• De KNLTB competities worden gespeeld op de door de vereniging beschikbaar gestelde banen en het 
aantal te plaatsen teams is afhankelijk van het aantal beschikbare banen, eventueel kan dit voor de 
vrijdagavond teams aangevuld worden met banen bij andere tennisverenigingen, indien beschikbaar. 

• Er is besloten dat er bij T.V. Asmunt géén nieuwe banen bijkomen in de nabije toekomst. Op 

doordeweekse competitiedagen stellen we 11/3 baan per thuisspelende ploeg beschikbaar.  

• Er kan worden aangemeld voor de competitiesoorten: HD 35+; DD 35+ en GD 35+. 

• Vrijdagavondcompetitie voorjaar – deelname minimaal 8 teams tot max. 18 teams, mits banen 
beschikbaar op ander park. 

• Op vrijdagavonden is de aanvangtijd gesteld op 19:00 uur.  
o Starttijden zijn vastgesteld voor alle deelnemende teams 
o Captains dienen in onderling overleg gebruik te maken van het planbord voor de baan 

indeling 

• Er wordt gespeeld op door de vereniging beschikbaar gestelde 8 banen 

• Banen 9 en 10 worden toegevoegd voor de KNLTB competities, tenzij niet benodigd / c.q. niet beschikbaar. 

o 12 teams = 6 thuis / 6 uit = 6 x 11/3 baan = 8 banen  

o 10 teams = 5 thuis / 5 uit = 5 x 11/3 baan = 7 banen  

o  8  teams = 4 thuis / 4 uit = 4 x 11/3 baan = 6 banen 

• Indien er géén extra of externe banen ter beschikking worden gesteld, kunnen er slechts 12 teams aan de 
KNLTB voorjaarscompetitie op vrijdagavond meedoen. 

o tegen vergoeding, gebruik kunnen maken van aanvullende banen op een ander park, echter dit 
blijkt steeds moeilijker te worden, indien banen ter beschikking komen bij andere 
tennisverenigingen, geldt 2 banen per team, zo kunnen 2 extra teams worden toegevoegd, 1 team 
thuis / 1 team uit. 
o bij 6 banen kunnen 6 teams worden toegevoegd voor deelname aan de competitie. 
o kosten voor banen gehuurd bij andere tennisverenigingen, dienen te worden opgebracht 

door de deelnemende competitieteams.  

• aanmelden staat vrij, bij teveel aanmeldingen dient er te worden geloot 

• Vrijdagavondcompetitie najaar – deelname maximaal 6 teams. 

• Er kan worden aangemeld voor de competitiesoorten: HD 35+; DD 35+ en GD 35+. 

o  6  teams = 3 thuis / 3 uit = 3 x 11/3 baan = 4 banen 

• Er wordt gespeeld op door de vereniging beschikbaar gestelde 4 banen tijdens de Najaarscompetitie 
o kosten voor banen gehuurd bij andere tennisverenigingen, dienen te worden opgebracht 

door de deelnemende competitieteams.  

• Indien er géén extra of externe banen ter beschikking worden gesteld, kunnen er slechts 6 teams aan de 
KNLTB najaarscompetitie op vrijdagavond meedoen. 

o indien banen ter beschikking komen bij andere tennisverenigingen dan geldt 2 banen per team.  
o kosten voor banen gehuurd bij andere tennisverenigingen, dienen te worden opgebracht 

door de deelnemende competitieteams.  
o teams die zijn uitgeloot voor deelname bij de voorjaarscompetitie hebben het recht om met 

voorkeur te spelen in de KNTB najaar -  / outdoor-winter competitie 

• Vrijdagavondcompetitie Outdoor winter – deelname maximaal 12 teams. 

• Er kan worden aangemeld voor de competitiesoorten: HD 35+; DD 35+ en GD 35+. 

o  12  teams = 6 thuis / 6 uit = 6 x 11/3 baan = 8 banen,  

o kosten voor banen gehuurd bij andere tennisverenigingen, dienen te worden opgebracht 
door de deelnemende competitieteams.  

o teams die zijn uitgeloot voor deelname bij de voorjaarscompetitie hebben het recht om met 
voorkeur te spelen in de KNTB najaar -  / outdoor-winter competitie 

o aanmelden staat vrij voor overige teams, bij teveel aanmeldingen dient er te worden geloot 
o nieuwe teams worden toegevoegd voor deelname en zijn vrijgesteld van loting, nieuw team is een 

team dat voor 60% (heren – dames) – 66,6 % (gemengd) bestaat uit nieuwe leden  

• Indien er géén extra of externe banen ter beschikking worden gesteld, kunnen er slechts 12 teams aan de 
KNLTB Outdoor wintercompetitie op vrijdagavond meedoen. 

o indien banen ter beschikking komen bij andere tennisverenigingen dan geldt 2 banen per team.  
o kosten voor banen gehuurd bij andere tennisverenigingen, dienen te worden opgebracht 

door de deelnemende competitieteams.  
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• Op zaterdag en zondag gelden variabele aanvangstijden. 09.30 – 16.00 uur. 

• Zaterdag, 1½ baan per thuisspelend team.  

• Als toevoeging op de bijlage-H van het CR (Competitie Reglement), geldt dat wedstrijden bestaande 
uit 6, 5 resp. 4 partijen, in ten hoogste 4, 4 resp. 3 speelronden moeten worden gespeeld.  

• KNLTB Competitiebeleid. / (project CNS) Competitie Nieuwe Stijl 

• Er wordt gespeeld op door de vereniging beschikbaar gestelde 8 banen tijdens de voorjaarscompetitie 

• Om meer mogelijkheid te creëren op de competitie zaterdagen wordt gekeken of er de mogelijkheid is om 
starttijden toe te passen. 

o Indien starttijden op de zaterdag worden toegepast. 
o starttijden zijn vastgesteld voor alle deelnemende teams 

▪ 09:30 – 11:00 – 13:00 en 14:30 uur 
o indien mogelijk zal rekening worden gehouden met de wensen van het team. 
o captains dienen in onderling overleg gebruik te maken van het planbord voor de baanindeling 

• Zondag. - Op zondag gelden variabele aanvangstijden. 09.00 – 16.00 uur. 

• KNLTB Competitiebeleid. / (project CNS) Competitie Nieuwe Stijl 

• Er wordt gespeeld op door de vereniging beschikbaar gestelde 8 banen 

• Op zondag uitsluitend Landelijke jeugdcompetitie – er wordt geen District meer aangeboden.  

• Hier moet 2 banen per thuisspelend team geteld worden. I.v.m. mogelijke afwijkingen aantal teams in 
de verhouding jeugd/senioren bepaalt de verenigingscompetitieleider uiteindelijk het exacte aantal 
toelaatbare seniorenteams. 

• Als toevoeging op de bijlage-H van het CR, geldt dat wedstrijden bestaande uit 8, 6 resp. 5 partijen, in 
ten hoogste 5, 4 resp. 3 speelronden worden gespeeld. 

• Juniorenteams spelen competitie uitsluitend op zondag. 
 
Aanmelding voorwaarden en aanmeldingsformulier: 

• In het competitiejaar kunnen teams zich aanmelden voor deelname aan de aangeboden KNLTB 
competities in het nieuwe competitiejaar.  
Zodra de competities door de KNLTB bekend zijn gesteld zullen deze op een of andere wijze kenbaar 
worden gemaakt binnen de vereniging. (website en/of pushbericht) 

o Voorjaar - , Najaar -, of Outdoor-wintercompetitie. 
o Competitie speeldagen – (publicatie KNLTB) 

▪ Verzetten van competitiewedstrijden kan alleen bij een gegronde reden en uitsluitend 
i.o. met de VCL (verenigingscompetitieleider) 
(geen tekort aan spelers t.g.v. vakantie – toernooien o.i.d.) 

o Sancties indien wedstrijden niet gespeeld kunnen worden: 
▪ Boete opgelegd vanuit de KNLTB (CR) 

• Opgelegde boete dienen door het desbetreffende team te worden betaald 
▪ Uit de competitie genomen worden door de KNLTB (CR) 

• Geen aanmelding/inschrijving wordt geaccepteerd voor de eerst volgende 
competitie waaraan wil worden deelgenomen 

• Teams dienen minimaal te bestaan uit het minimum vereiste aantal leden per team + 1 reserve speler, bij 
gemengde teams 1 reserve heer en 1 reserve dame. 

o Heren- en of damesteams moeten zich minimaal met 5 spelers aanmelden.  
o Mixteams moeten zich minimaal met 3 heren en minimaal 3 dames aanmelden. 
o Teamcaptains zorgen te allen tijde voor voldoende reserve(spelers) 

• Individueel kan men zich aanmelden voor deelnamen aan de competitie. 
o Individuele aanmeldingen worden zoveel als mogelijk ingepast, rekening wordt gehouden met de 

wensen van het team en het individu. 
o Niet geplaatste individuele aanmeldingen worden op een reservelijst geplaatst. 
o Uiteraard is het altijd mogelijk om bij uitloting in te vallen bij andere teams. 

• Captains dienen zich op de hoogte te stellen van: 
o Voorwaarden m.b.t. aanmelding voor deelname aan de competitie / competitiebeleid T.V. 

Asmunt 
o Competitie speeldagen – (publicatie KNLTB) 
o Het KNLTB competitiereglement (CR) 
o KNLTB regels m.b.t. invallers 
o Alle mededelingen vanuit de KNLTB m.b.t. de competities – website KNLTB en CentreCourt 
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• Er dient te worden gespeeld met door de KNLTB, ITF goedgekeurde ballen. 
o Competitieballen, dienen bij voorkeur bij de vereniging te worden afgenomen 
o Tennisballen die niet zijn voorzien van KNLTB of ITF keurmerk mogen niet worden gebruikt voor 

KNLTB competities (en toernooien).  

• Aanmelden is mogelijk tot de door de VCL gestelde datum, aanmeldingen dienen digitaal binnen te komen, 
hiervan ontvangen de captains een bevestiging, dit om discussies te voorkomen. 

• Jongsenioren teams (17 t/m 23 jaar) zijn uitgezonderd van een eventuele loting. 
o Jongsenioren team: Team dat voor 60% (heren – dames) – 66,6 % (gemengd) bestaat uit leden 

jonger dan 24 jaar. 

• Kosten voor deelname aan de competitie, inschrijfgeld KNLTB, kosten ballen en eventuele extra kosten, 
(baanhuur) dienen voor aanvang van de competitie te zijn voldaan op rekening van de penningmeester. 

• Aan de aanmeldingstermijn en de voorwaarden wordt strikt de hand gehouden indien er sprake is van een 
lotingsituatie, te laat is dan echt te laat! De aanmelding wordt dan niet geaccepteerd. Het team dat te laat 
aanmeldt kan dus niet meedoen aan de loting, het verspeelt dan al haar rechten. 

• Na de door de VCL geaccepteerde aanmelding wordt het team ingeschreven voor deelname aan de 
desbetreffende competitie bij de KNLTB, hiervan ontvangt de teamcaptain een inschrijvingsbevestiging. 

 
Loting:  
Uitgeloot kunnen worden is voor geen enkel lid van de vereniging leuk en bevorderd ook niet de 
aantrekkelijkheid van T.V. Asmunt voor potentiële nieuwe leden.  
Ieder lid heeft recht om te spelen in competitieverband, m.u.v. de jeugdteams hier geschiedt de 
teamsamenstelling door de TEC.  
Er kan geen beroep worden gedaan op eventuele “verworven oude rechten”.  
Tot op heden is loting voor de jeugdteams nog niet noodzakelijk, ook niet voor de jong senioren. Echter met de 
groei van de jeugdteams dan wel jong senioren en de daarbij behorende competitiedrang binnen de vereniging 
is niet ondenkbaar dat in de toekomst ook hier geloot moet gaan worden. Daarnaast spelen de jeugdteams 
sinds 2016 uitsluitend nog op zondag, waardoor zij de seniorenteams op zondag verdringen. Tevens wordt 
vanaf 2017 geen Districtcompetitie meer aangeboden voor senioren tijdens de voorjaarscompetitie op zondag.  
  
Lotingprocedure:  
De volgende procedure is door het bestuur vastgesteld indien teveel inschrijvingen voor deelname aan de 
competitie:  
 

• Teams die zich te laat hebben aangemeld worden uitgesloten voor deelname aan de loting en deelname 
aan de competitie. 

• Aan de aanmeldingstermijn en de voorwaarden wordt strikt de hand gehouden indien er sprake is van een 
lotingsituatie, te laat is dan echt te laat! De aanmelding wordt dan niet geaccepteerd. Het team dat te laat 
aanmeldt kan dus niet meedoen aan de loting, het verspeelt dan al haar rechten.  

o Slechts indien er plaats is zouden deze nog toegevoegd kunnen worden aan de Najaar- of 
Outdoor-wintercompetitie. 

• Bij teveel aanmeldingen voor een bepaalde voorkeur zal er worden geloot. 
o Indien er meer vraag is dan aanbod voor een bepaalde competitiesoort wordt er eerst gekeken of 

het mogelijk is om een team op een andere speeldag te laten spelen in dezelfde competitie. 
o Indien er meer vraag is dan aanbod voor een bepaalde competitiesoort wordt er vervolgens 

gekeken of het mogelijk is om een in een andere competitie (najaar - / Outdoor-winter) te laten 
spelen. 

• De loting volgorde bepaalt de deelname aan de Voorjaar- Najaar- of Outdoor-wintercompetitie. 
o Uiteraard is het altijd mogelijk om bij uitloting in te vallen bij andere teams, rekening houdend 

met de daarvoor gestelde KNLTB regels betreffende invallers. 

• Er wordt geloot per competitiedag en soort.  
o Jongsenioren teams (17 t/m 23 jaar) zijn uitgezonderd van een eventuele loting. 
o Eén team dat in de hogere klassen uit komt is vrijgesteld van loting, dit vanwege de door de 

KNLTB toegekende speelrechten.  
▪ Hoogst spelende team(s) in de hoogste speelklasse, mits 1ste klasse en hoger. 

o Vrijdagavondteams: (voorbeeld) 
▪ Er kan worden aangemeld voor de competitiesoorten: HD 35+; DD 35+ en GD 35+ 
▪ Er wordt gespeeld in de Hoofdklasse, 1ste klasse, 2e klasse, 3e klasse en 4e klasse, etc.. 
▪ Slechts één team per competitiesoort in de hoogste klasse wordt vrijgesteld van de loting 
▪ Per kalenderjaar wordt slechts één maal een hoger team vrijgesteld van loting 
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o Alle overige teams welke niet onder bovengenoemde uitzondering vallen dienen te loten voor 
plaatsing in een competitiesoort in het competitiejaar. 

o Er wordt geloot met de teams welke in de laagste klassen spelen. 
o Er kan geen beroep worden gedaan op eventuele verworven, oude rechten. 
o Kampioenschap geeft geen vrijstelling voor deelname aan de loting. 
o Per competitiedag kunnen meerdere teams worden uitgeloot. 
o Team dat is uitgeloot in de voorjaarscompetitie heeft de mogelijkheid om met voorkeur uit te 

komen in de Najaar - c.q. Outdoor-wintercompetitie. 
o Bij eerste uitloting, het jaar hierop volgend heeft dit team recht om mee te loten met 2 loten. 

▪ Mits dit team voor 60% (heren – dames) – 66,6 % (gemengd) in tact is gebleven als team. 
o Bij 2 maal achter elkaar te zijn uitgeloot, zekerheid van competitiedeelname in het derde jaar. 

▪ Mits dit team voor 60 – 66,6 % in tact is gebleven als team. 

• Alle teams dienen zich in het nieuwe competitie jaar altijd opnieuw aan te melden voor deelname aan de 
competities in het nieuwe competitiejaar.  

o Dezelfde procedure wordt gehanteerd. 

• Het bestuur beslist in specifieke uitzonderlijke situaties. 

• Bij de loting dient aanwezig te zijn:  
o de captain of 1 lid van elk team dat moet deelnemen aan de loting, indien niet aanwezig dan 

wordt het team uitgesloten voor deelname aan de loting. 
o minimaal 1 VCL die het bestuur vertegenwoordigt. 

• De VCL dan wel Hoofd VCL verricht de loting. 

• Als een team wordt uitgeloot geldt dat voor alle leden van dat team. Als het past kunnen deze leden wel 
individueel worden geplaatst bij een niet uitgeloot team. 

• Indien er bij andere verenigingen extra banen beschikbaar komen zouden er enkele teams alsnog mee 
kunnen doen aan de competitie, dit is afhankelijk van het aantal beschikbaar gestelde banen. 

o Hiervoor wordt tijdens de loting een volgorde bepaald. 
 
Het aangepaste competitiebeleidsplan is van toepassing in het kalenderjaar 2020. 
 
Namens het bestuur, november 2019 
 
De verenigingscompetitieleider, (VCL) 
J.J.L. Coonen 
 
 
 


