
Algemene informatie 
 
Iedereen die lid is van een van de bij de KNLTB aangesloten verenigingen kan competitie spelen. Wij 
bieden zowel in het voorjaar als in het najaar verschillende competities aan. 
 
Inschrijven 
Lijkt het je leuk om mee te doen aan een van de competities?  
Geef je dan op via het volgende formulier <insert link naar formulier> 
 
Onze verenigingscompetitieleider (VCL) schrijft de teams in bij de KNLTB. 
 
Uitslagen 
Competitie standen kunnen eenvoudig worden teruggevonden via de nieuwe uitslagen en standen 
zoeker van de KNLTB: http://www.knltb.nl/tennissers/competitie/uitslagen--standen/ 
 
Zoek je liever op de oude manier de uitslagen en standen van de competie op? Klik dan hier: 
http://publiek.mijnknltb.nl/standenenuitslagenzoeken.aspx 
 
Competitiemap en competitie bijeenkomst 
De competitiemap bevat alle informatie over de voorjaarscompetitie zoals wedstrijdschema’s , 
baanschema’s, regels etc.. Ook vindt u uitleg en de indeling van de kantinediensten, catering en 
baancommissarissen tijdens de speeldagen. Het is de verantwoording van de teams zelf om deze 
competitiemap tijdens de wedstrijddagen bij de hand te hebben. 
 
Deze zal vooraf aan de competitie aan de deelnemers worden gemaild. 
 
Op de competitiebijeenkomst krijgen de deelnemers uitleg over eventuele nieuwe regels, de gang 
van zaken tijdens de thuiswedstrijden en worden de KNLTB wedstrijdformulieren uitgedeeld. Tevens 
is er gelegenheid tot het stellen van vragen en opmerkingen.  
 
Competitiereglement 
In het Competitiereglement staan alle regels rondom het organiseren en spelen van competities.  
 
Het reglement regelt de inschrijving, organisatie en het verloop van competities. Soms is er een 
aanvullend reglement voor de districts- of regiocompetitie of de Eredivisiecompetitie. Bekijk alle 
reglementen hier: http://www.knltb.nl/over-knltb/regelgeving/ 
 
Ben je van mening dat een regel uit het reglement overteden wordt, dan kan je dit melden bij onze 
VCL. De VCL kan contact opnemen met de KNLTB en eventueel een verzoek doen tot het instellen 
van een onderzoek of een protest.  
 
Baancommisarissen & VCL 
Waarom een baancommissaris? 
 
Aangezien de competitieleiders niet elke speeldag aanwezig kunnen zijn, willen we enkele 
verantwoordelijkheden bij de teams neerleggen. Voor iedere wedstrijddag wordt 1 thuisspelend 
team benoemd tot baancommissaris. 
 
Een belangrijke taak van de baancommissaris is het beheer van de competitieballen op die 
speelronde. De competitiekosten bestaan voor een groot gedeelte uit de aanschaf van de 
tennisballen. Deze ballen kunnen door de vereniging heel goed gebruikt worden voor de diverse 



activititeiten die in het seizoen plaatsvinden zoals bijvoorbeeld het Grootveld toernooi en het Lente 
toernooi. 
 
Wat doet de baancommissaris? 
De baancommissaris  heeft de volgende taken: 
1. Toezien op baanschema’s (op vrijdagavond en zaterdagmiddag). 

ophangen baanschema uit competitiemap 
voorkomen dat banen lang leeg liggen 

2. Het team van de baancommissaris neemt de kantinedienst over na 23.30 uur (vrijdagavond) of 
17.30 (zaterdag).  
 
Ook VCL worden? 
Meer info vind je hier: http://www.knltb.nl/over-knltb/opleidingen--cursussen/cursus-
verenigingscompetitieleider/ 
 
Geinteresseerd, meld je dan aan door een mail te sturen naar de Technische commissie via  
tech.zaken@tvgbestuur.nl  
 
Invallen in competitie 
Wordt je gevraagd om in te vallen in een competitieteam? Check dan eerst of dit mag volgens het 
reglement. Twijfel je of je mee mag doen? Vraag het dan na bij de VCL van jouw tennisvereniging.  
 
Vragen? 
Voor vragen over de competitie kunt u contact opnemen met: 
 
Mathijs Peeters 
077-8501363 
mathijspeeters@hotmail.com 


