
Tennisvereniging Nieuw-Vennep  

Beleid competitie spelen vrijdagavond 

De KNLTB stelt de eis dat er minimaal 1 1/3 baan per thuisspelend team beschikbaar moet zijn. De  
ervaring leert dat dit momenteel alleen een uitdaging is voor de vrijdagavondcompetitie. Om die  
reden kunnen we dus op de vrijdagavond maximaal 12 teams inschrijven voor de  
voorjaarscompetitie (VJC). Hierbij gaan we uit van 9 competitiebanen; er wordt na 20.00 uur geen 
les  meer gegeven en er blijft één vrijspelen baan beschikbaar. Mocht deze baan niet benut worden 
voor  tennisles c.q. vrijspelen, dan mag de VCL de baan op dat moment vrijgeven voor een  
competitiewedstrijd. Leden die alsnog willen vrijspelen zullen dan op de eerstvolgende vrijkomende  
baan kunnen spelen.   

Voor de najaarscompetitie (NJC) kunnen we 14 teams op vrijdagavond inschrijven. Dit heeft te  
maken met de start van het winterseizoen op 1 oktober, waarbij leden die willen vrijspelen  
hoogstwaarschijnlijk van een hal gebruik maken, waardoor er minder behoefte is aan een 
vrijspelen  baan.  

We zullen overigens geen (binnen)banen elders huren om alsnog meer teams in te kunnen 
schrijven.  Bij teveel inschrijvingen zullen teams zoals hieronder beschreven worden geaccepteerd.  

Voorjaarscompetitie  

We houden daarbij de volgende volgorde aan voor de plaatsing:  

1. Teams die met minstens 4 dezelfde spelers in de voorjaarscompetitie van het voorgaande  jaar 
op vrijdagavond speelden.  

2. De teams die met minstens 4 dezelfde spelers in het voorjaar van het voorgaande jaar niet  mee 
hebben kunnen doen door blessures (slapend lid) en/of langdurige ziekte, maar wel in  het 
voorjaar van het jaar eerder meegedaan aan de vrijdagavondcompetitie. Redenen anders  dan 
blessures / ziekte worden beoordeeld door de VCL commissie.  

3. De teams die met minstens 4 dezelfde spelers hebben meegedaan aan de vrijdagavond  
najaarscompetitie van het voorgaande jaar (en niet aan de vrijdagavond voorjaarscompetitie  
van het voorgaande jaar).   

4. Nieuwe teams die eerder geen competitie hebben gespeeld en waarvan drie of meer spelers 
reeds een jaar lid zijn van de club (vanaf 1 april van het lopende jaar).  

5. Teams die nu op een andere speeldag/speelavond bij onze club spelen en willen overstappen naar 
de vrijdagavond.  

6. Teams die van een andere vereniging zijn overgestapt, of waarvan drie of meer spelers korter  dan 
een jaar lid zijn, en op vrijdagavond willen spelen.  

Najaarscompetitie  

We houden hierbij de volgende volgorde aan:  

1. De teams die met minstens 4 dezelfde spelers in de najaarscompetitie van het voorgaande  jaar 
op vrijdagavond speelden.  
2. De teams die met minstens 4 dezelfde spelers in het najaar van het voorgaande jaar niet mee  

hebben kunnen doen door blessures en/of langdurige ziekte (slapend lid), maar wel in het  
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najaar van het jaar eerder meegedaan aan de vrijdagavondcompetitie. Redenen anders 
dan  blessures /ziekte worden beoordeeld door de VCL commissie.   

3. De teams die met minstens 4 dezelfde spelers hebben meegedaan aan de vrijdagavond  
voorjaarscompetitie van hetzelfde jaar (en niet aan de vrijdagavond najaarscompetitie van  
het voorgaande jaar).   

4. Nieuwe teams die eerder geen competitie hebben gespeeld en waarvan drie of meer spelers  
reeds een jaar lid is van de club (vanaf 1 september van het vorige jaar).  

5. Teams die nu op een andere speeldag/speelavond bij onze club spelen en willen overstappen  naar 
de vrijdagavond.  

6. Teams die van een andere vereniging zijn overgestapt, of waarvan drie of meer spelers korter  dan 
een jaar lid zijn, en op vrijdagavond willen spelen.  

Aanvulling op regels  

Mocht er bij het toepassen van de bovenstaande volgorde van de regels toch een te groot 
aantal  teams overblijven, dan zullen teams met een groter aantal ingeschreven spelers in de 
laatst  toegepaste regel voorrang krijgen op teams met een kleiner aantal spelers en bij een gelijk 
aantal  spelers wordt er vervolgens nog gekeken naar het aantal vrijwilligers dat binnen een team 
speelt.  Bij twijfel beslist de VCL commissie.   

Bovenstaande regels zullen ook gehanteerd worden mochten er zich teveel teams inschrijven  
voor de competitie op andere dagen. Vooralsnog verwachten we op andere dagen  
ruimvoldoende baancapaciteit te hebben, dus wil je zeker zijn van plaatsing is het wellicht 
een  optie om te kijken naar een andere competitiedag.  

Teams kunnen zich inschrijven met minimaal 5 spelers. Teams met minder spelers schrijven 
we  niet in, aangezien er dan een te groot risico is dat er wedstrijden moeten worden 
opgegeven,  hetgeen leidt tot een door de KNLTB opgelegde boete. Boetes voor 
niet-gespeelde wedstrijden  zullen worden doorbelast aan het betreffende team.  

De VCL heeft het recht om aanvullende regels te definiëren per competitie per jaar. Deze 
zullen  voorafgaande aan de inschrijving voor die competitie bekend worden gemaakt.  

 


