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Inleiding 

 
Het doel van het competitiereglement van TC De Kikkers is vooral om duidelijkheid te verschaffen voor 
iedereen die op welke manier dan ook betrokken is bij de competitie. Het reglement beschrijft de 
afspraken die gelden rondom de competitie en geeft richting aan de manier waarop de competities 
wordt georganiseerd bij TC De Kikkers. Als dit reglement geen uitsluitsel geeft, beslist de 
verantwoordelijke competitieleider, indien nodig na afstemming met de voorzitter van de Technische 
Commissie. Dit reglement dient ter aanvulling en nadere invulling op het KNLTB competitiereglement. 
Hetgeen in het KNLTB competitiereglement en het KNLTB Wedstrijdbulletin is opgenomen weegt altijd 
zwaarder dan het TC De Kikkers Competitiereglement. 
 
 
A. Technische Commissie 
 
De deelname aan deze competities door (leden van) TC De Kikkers gebeurt onder verantwoordelijkheid 
van de Technische Commissie. Deze bestaat uit de voorzitter en de Verenigingscompetitieleiders. Ook is 
de Tenniskids/Jeugdcompetitie contactpersoon van de Jeugdcommissie betrokken, ten behoeve van de 
jeugd. 
 

Verdeling van de verantwoordelijkheden  

   

Voorzitter Verenigingscompetitieleider 
(VCL) 

Tenniskids/Jeugdcompetitie 
contactpersoon 

Afstemming met bestuur, 
jeugdcommissie en pachter 

Organiseren aanmelding van 
competitieteams 

Overleg met trainers over 
team- en klasseindeling 

Bestellen ballen Inschrijven aangemelde teams 
bij de KNLTB 

Inschrijven aangemelde teams 
bij de KNLTB (groen/geel via 
competitieleiders, rood/oranje 
zelf) 

Vaststellen competitiebijdrage Organiseren aanvoerdersavond 
incl. uitdelen ballen 

Afstemmen met competitie-
leiders over baanindeling 

Ondersteunen 
Competitieleiders 

Opstellen banenschema per 
speeldag 

Communicatie naar 
aanvoerders 

Algemene communicatie over 
competities 

Communicatie naar 
aanvoerders per speeldag 

Afstemming met pachter (o.a. 
consumptiebonnen) 

 Optreden bij calamiteiten op 
speeldagen 

Begeleiding organiseren voor 
rood/oranje voor 
thuiswedstrijden 
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B. Beschikbare baancapaciteit en baanbezetting 
 
Het uitgangspunt van TC De Kikkers is dat zowel wedstrijdspelers als recreatieve spelers optimaal gebruik 
kunnen maken van de banen. Omdat de competities slechts gedurende een aantal weken aan het begin 
en eind van het seizoen gespeeld worden kiest de vereniging ervoor om in de competitieweekenden het 
grootste deel van de banen voor de competitiewedstrijden beschikbaar te stellen. 
Uitgangspunten daarbij zijn dat op vrijdagavond minimaal 4 banen beschikbaar zijn voor vrijspelen, op 
zaterdag 1 baan en op zondag minimaal 1 soms 2. Op de andere dagen is bezetting door de 
competitiewedstrijden beperkt en zijn er voldoende banen beschikbaar voor vrij spelen. 
 
C. Teamindeling (senioren) 
 
Binnen de vereniging staat gezelligheid voorop en dat geldt ook voor de competities. En hoewel er 
natuurlijk gestreefd wordt naar een zo hoog mogelijk niveau, bemoeit de Technische Commissie zich in 
principe niet met de team-indeling. Teams schrijven zich als geheel in, met minimaal 4 spelers, maar dat 
kunnen er ook meer zijn. Het streven is wel om spelers binnen de teams qua speelsterkte enigszins op 
elkaar af te stemmen, zodat er zo min mogelijk uitschieters naar boven of naar beneden zijn. Dat is zowel 
voor het eigen team als dat van de tegenstander wel zo leuk. Eventueel kan de Technische Commissie 
ondersteunen bij het vinden van extra teamleden om een team aan te vullen, suggesties doen aan 
potentiële competitiespelers om een geschikt team voor hen te vinden, en een lijst met reservespelers bij 
te houden. 
 
De VCL’s bepalen op basis van de gemiddelde sterkte van een team per onderdeel waaraan wordt 
deelgenomen welk team als eerste, tweede en verder wordt ingeschreven bij de KNLTB. 
 
D. Uitgangspunten en regels 
 
Inschrijven voor de competitie brengt naast het recht om competitiewedstrijden te spelen op ons park en 
namens TCK, ook bepaalde verplichtingen met zich mee. Zowel tegenover TCK als tegenover teamleden 
als tegenover de teams en verenigingen van de tegenstanders. 
 
Hieronder volgt een (niet-uitputtende) opsomming van uitgangspunten en regels: 
 

1. Aanmelding en inschrijving 

 Aanmelding van een team bij de VCL dient compleet en volledig te zijn afgerond op de door de 

competitieleider gecommuniceerde uiterste inschrijfdatum. 

 Aanmelding wordt geregistreerd op volgorde van binnenkomst bij de VCL. 

 De spelers van elk team mogen in maximaal één competitieteam aangemeld worden. 

 Het recht van inschrijving ligt niet bij de aanvoerder, maar bij een team als geheel. 

 Deelname in het ene competitiejaar betekent niet automatisch deelname van hetzelfde team 

in het volgende competitiejaar (dit geldt voor alle competities). 

 Aanmelding van een team betekent niet automatisch deelname. De VCL’s bepalen op basis 

van de beschikbare baancapaciteit hoeveel teams er mee kunnen doen. 

 Een team is pas daadwerkelijk zeker van deelname aan de competitie als de inschrijving bij de 

KNLTB tijdig en volledig is afgerond door de VCL. 
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 Elk aangemeld en/of ingeschreven team heeft een door het team aangewezen aanvoerder die 

het team vertegenwoordigt. Bij de aanmelding wordt kenbaar gemaakt wie de aanvoerder is. 

 Een team dat tijdig en correct is aangemeld en dat van de VCL te horen heeft gekregen dat het 

kan deelnemen aan de betreffende competitie, mag er vanuit gaan dat de VCL de inschrijving 

bij de KNLTB tijdig en volledig afrondt. 

 Een team dat deelneemt aan de competitie mag er vanuit gaan dat op de speeldagen op de 

eigen vereniging voldoende banen beschikbaar zijn om alle wedstrijden te spelen, minimaal 

conform de vereisten van de KNLTB. 

 Een team dat deelneemt aan de competitie mag er vanuit gaan dat de Technische Commissie 

zorg draagt voor de juiste hoeveel blikken met ballen voor de te spelen thuiswedstrijden. 

 

2. Deelname en beschikbaarheid 

 Deelname aan de competitie betekent dat de verplichte competitie-bijdrage door het team als 

geheel betaald zal worden. 

 Inschrijving bij de KNLTB van een team betekent ook deelname aan de competitie. 

Terugtrekking na de inschrijving of na de start van de competitie heeft gevolgen voor de overige 

deelnemende teams van de betreffende poule. De KNLTB legt in dat geval een boete op aan de 

vereniging. TCK zal deze boete in zijn geheel doorbelasten aan het betreffende team, wat de 

boete in zijn geheel dient te vergoeden aan de vereniging. Dit geldt ook als het team door de 

KNLTB wordt uitgesloten van verdere deelname aan de competities. 

 Ook andere boetes die de vereniging krijgt opgelegd doordat competitieteams en/of -spelers 

zich niet aan de reglementen van de KNLTB hebben gehouden, worden doorbelast aan de 

betreffende teams. De aanvoerder is verantwoordelijk voor de naar rato verdeling over de 

teamleden.  

 Bij niet betalen van deze boetes door het team kan de Technische Commissie overgaan tot 

uitsluiting van toekomstige competities. 

 Een speler die zich beschikbaar stelt voor een team is, behoudens overmacht, in principe 

beschikbaar om te spelen op de momenten dat hij dat aangegeven heeft aan zijn team. 

 

3. Speeldag zelf 

 Competitie spelen in een team van TCK betekent onze vereniging vertegenwoordigen bij 

andere verenigingen. Uitgangspunt is hier te allen tijde dat leden van TC De Kikkers-teams zich 

netjes, respectvol en sportief gedragen. 

Een aantal specifieke regels is hieronder opgenomen: 

 Op de speeldag zijn alle spelers tijdig aanwezig (minimaal 30 minuten voor aanvang van de 

eerste wedstrijd) op de vereniging waar gespeeld wordt.  

 De aanvoerder van het thuisspelende team zorgt er voor dat team zich als een goed gastheer 

opstelt. Het bezoekende team krijgt uitleg over het systeem van de pachter. 

 Uitstel of afgelasting van wedstrijden mag alleen in overleg met de competitieleider en kan 

nooit zelfstandig tussen teams onderling besloten worden. 
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 Het banenschema wordt opgesteld per speeldag door de VCL en is leidend. Afwijkingen hiervan 

mogen alleen in overleg met de VCL. 

 Het spelen op inhaaldagen dient altijd afgestemd te worden met de competitieleider. 

 De spelers die ingepland stonden voor de oorspronkelijke speeldag, spelen in principe ook op 

de inhaaldag, inclusief de invallers (mits beschikbaar). 

 Invallers mogen op dezelfde speeldag niet voor een ander team zijn uitgekomen. 

 

4. Uitgangspunt Tenniskids/Jeugdcompetitie 

 De pakketkeuze die gemaakt is voor een kind bepaalt of er competitie wordt gespeeld. In het 

Pluspakket en Toppakket is competitie inbegrepen. Uitgangspunt is dat alle kinderen die deze 

pakketten gekozen hebben in een team worden geplaatst. De indeling wordt gemaakt door 

de trainers. Mocht er in een uitzonderlijk geval geen geschikt team zijn voor een kind, dan 

wordt dat met de ouders besproken. 

 
E. Verantwoordelijkheid aanvoerder (jeugd en senioren) 
 

De aanvoerder vertegenwoordigt het team zowel naar de eigen vereniging als naar de verenigingen van 

de tegenstanders. De aanvoerder heeft naast zijn of haar rol in bovengenoemde uitgangspunten en 

regels nog een aantal aanvullende verantwoordelijkheden. 

 

De aanvoerder draagt zorg voor: 

 Het inzamelen en afdragen aan de vereniging van de teambijdrage die verschuldigd is voor het 

deelnemen aan de competitie (geldt niet voor de jeugd, het zit daar in het all-in-one pakket); 

 Het op de hoogte zijn van de inhoud van het KNLTB-competitie reglement, zoals dit door de 

Technische Commissie is gepubliceerd op de website van TC De Kikkers; 

 Het ophalen van de ballen voor de thuiswedstrijden op de daartoe door de competitieleider 

georganiseerde aanvoerders-avond; 

 Het hebben van voldoende spelers voor alle speeldagen; 

 Het bepalen van de spelers voor de volgende speeldag, inclusief eventuele invallers; 

 Het zorgen dat invallers toegestaan zijn om te spelen volgens de hiervoor geldende KNLTB-regels; 

 Het communiceren van de aanvangstijd (en daarmee ook de aankomsttijd) en andere relevante 

informatie voor de betreffende speeldag aan de spelers; 

 Het zorgen voor afstemming over vervoer bij uitwedstrijden; 

 Het coördineren van de ontvangst van bezoekende teams; 

 Het beschikbaar hebben van de ledenpassen van alle spelers ter controle; 

 Het vastleggen van de teamopstelling op basis van aflopende speelsterkte, voorafgaand aan de eerste 

wedstrijden (conform het KNLTB-competitie reglement); 

 Het, bij thuiswedstrijden, vastleggen van de uitslagen van alle wedstrijden op mijnKNLTB, uiterlijk zo 

spoedig mogelijk na afloop van de laatste wedstrijd, inclusief de controle hiervan door de 

aanvoerder van de tegenstanders; 
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 Het, bij uitwedstrijden, controleren van de door de aanvoerder van het andere team op mijnKNLTB 

ingevoerde uitslagen; 

 Het melden van niet correct geregistreerde uitslagen bij de competitieleider. 

 

F. Kosten deelname (senioren) 
 

Om deel te kunnen nemen aan de competitie is per team een bijdrage verschuldigd. De hoogte van deze 
bijdrage kan verschillen per speeldag en per competitie. De bijdrage is bedoeld voor het voldoen van de 
verplichte afdracht aan de KNLTB en voor het beschikbaar stellen van de blikken ballen voor de 
thuiswedstrijden. 
De teambijdrage dient uiterlijk voor de eerste speeldag te zijn voldaan. Niet tijdige betaling kan 

consequenties hebben voor toekomstige aanmeldingen voor competities. 

 

G. Kleding en schoeisel 
 

Uiteraard dragen alle spelers op zijn minst nette tenniskleding en dragen zij schoeisel dat geschikt is 

voor de betreffende baansoort. 

Als teams ervoor kiezen een team-outfit te gebruiken, dan is dat uiteraard toegestaan, maar de kosten 

daarvan zijn voor het team. Het is toegestaan hier een sponsor voor te zoeken, mits deze sponsoring 

door deze partij voldoet aan het sponsorbeleid van TC De Kikkers. 

Als er gekozen wordt voor een team-outfit dan heeft het de strikte voorkeur dat er gebruik gemaakt 

wordt van de kledinglijn die TCK hiervoor in samenwerking met de hoofdsponsor heeft geïntroduceerd. 

Deze kledinglijn bestaat uit in ieder geval shirts en jacks (en hoodies voor de jeugd) van een door de 

hoofdsponsor gevoerd merk voorzien van een TCK logo. Daarnaast is er op de achterzijde ruimte voor 

een sponsoruiting. 




