Voorjaars Competitie 2019
TC De Kouwenaar
KNLTB Tenniscompetitie 2019
De tennis competitie wordt begeleid en gecoördineerd door de VCL (Vereniging’s Competitie Leider) in
overleg met het bestuur.
Wil je je net zoals voorgaande jaren weer opgeven voor de voorjaarscompetitie, of zie je nu kans om teams
uit de regio uit te dagen met een nieuw team? Schrijf jezelf met je team nu in voor de voorjaarscompetitie
2019.
Inschrijving kan tot eind december bij Menno Wouda (pawouda@hotmail.com).

Regels deelname competitie.
1. De teams worden samengesteld door de VCL, e.v. in overleg met de TC en het bestuur, waarbij
zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen van de spelers.
2. Een competitie team bestaat, afhankelijk van de competitie-soort, uit minimaal 4 spelers, waarbij
opgemerkt dat als een team uit het minimale aantal spelers bestaat, alle spelers de verplichting
hebben om iedere competitie-wedstrijd aanwezig te zijn.
Geprobeerd zal worden om meerdere spelers aan een team toe te voegen zodat eventuele blessures en
verzuim opgevangen kunnen worden.
3. Bij teveel deelname van teams aan een competitie zal er worden geloot, waarbij teams, die naar een
andere competitie uit willen wijken, die mogelijkheid krijgen. Op zaterdag/ zondag laten we zoveel teams
toe als we kunnen plaatsen met toestemming van de bond. Er zijn door variabele begintijden wat meer
mogelijkheden.
4. Verder gaat het zoals gebruikelijk bij het samenstellen van de teams. Er wordt gelet op:
1. speelsterkte
2. resultaat en ervaring in de competitie en toernooien.
3. teamgeest, leeftijd en karakter.
4. Wensen van spelers zelf
In principe zullen we de teams zo sterk mogelijk samenstellen, al kunnen er argumenten zijn om hier van af
te wijken.
5. Graag willen we benadrukken, dat het deelnemen aan de competitie een verenigingsactiviteit is en dat
het om een teamsport gaat. In een toernooi speelt ieder voor zich, maar in de competitie speelt men voor het
team en vertegenwoordigt men de vereniging. Iedereen die zich opgeeft onderschrijft de volgende regels:
1. Je levert volledige inzet in het team waarin je bent opgesteld.
2. Je bent bereid in te vallen in een ander team, de VCL regelt in overleg met de betrokken spelers het
invallen.
3. Je bent, in principe, alle speeldagen beschikbaar. Bedenk dat als je een keer niet kunt, je de
andere teamleden benadeeld
4. Je bent bereid zowel enkels als dubbels te spelen. Tenzij lichamelijke beperkingen dit onverantwoord
of onmogelijk maken. Indien hiervan sprake is moet je dat bij de opgave al doorgeven aan de VCL
5. De VCL zal zoveel mogelijk rekening houden met de wensen van de spelers, maar we verwachten
dat de samenstelling van de teams door alle spelers geaccepteerd wordt.

6. Reserve spelers. Als je niet steeds wilt en/of kunt spelen, maar toch wel eens in wilt vallen,
kun je je opgeven als reserve. Hiervoor geldt dat je dan gebeld wordt om eventueel in te vallen. Je
kan dan zelf bepalen of je wel of niet kunt. Ook kun je opgeven of je alleen op een bepaalde dag wilt
invallen. We houden bij het vragen van invallers te allen tijde rekening met je speelsterkte en
eventuele voorkeur voor een bepaalde speeldag. Ook houden we rekening met de leeftijd als dit van
toepassing is.
Wil je eens proeven aan de competitie omdat je geen idee hebt wat het inhoudt of, omdat je nieuw bent en
nog niemand kent dan is opgeven als reserve een goede mogelijkheid. Wij hebben het liefst een hele lijst met
reserves zodat we kunnen kiezen.
7. In verband met het DSS (dynamisch speelsterkte systeem) is het moeilijk, zo niet onmogelijk om bij
verschillende soorten competities in te vallen. Dit wordt dan namelijk niet toegestaan door de KNLTB.
Overleg daarom altijd met de TC over het invallen van personen in jullie team.
8. Het is mogelijk dat 1 persoon meedoet aan twee verschillende competitiesoorten op verschillende dagen,
of bij twee verschillende verenigingen. Men moet hier wel dispensatie voor aanvragen en/of dat bij beide
verenigingen regelen. Ook ben je verplicht om tenminste 4 wedstrijddagen mee te doen bij elk team.
9. Aan het meedoen aan de competitie zijn kosten verbonden, deze worden te zijner tijd met jullie verrekend.
Deze kosten bestaan uit de teambijdrage voor de KNLTB (€ 37,71) en de tennisballen.
10. Je kunt een eerste en een tweede keus invullen. Doe dus dit laatste aub ook !!!!
Het kan belangrijk zijn om te weten wat er mogelijk is, zeker als het op een loting aan komt. Komt een team
hiervoor in aanmerking dan wordt er overleg gepleegd om te kijken of de tweede keus nog een optie is.
Je kunt ook opgeven met wie je in een team zou willen spelen. Met deze wensen zal zoveel mogelijk
rekening worden gehouden. Je kunt ook opgeven per team, wij gaan er dan wel van uit dat alle teamleden
hiervan op de hoogte zijn. Benader dus de anderen wel hierover.
11. Bij de woensdagavondcompetitie wordt er sinds een paar jaar gespeeld in klassen Bij de bepaling in
welke klasse je speelt wordt uitgegaan van het speelsterkte gemiddelde van het team.
Speeldata voorjaarscompetitie zie bijlage.

Inschrijfformulier competitie 2019 TC de Kouwenaar
Vòòr 6 JANUARI 2019 inleveren bij / mailen aan Menno Wouda of
deponeren in de brievenbus van de TC in ons clubhuis.
Naam
Voornaam
Geboortedatum
Tel. nr.

:
:
:
:

man/vrouw
:
e-mail-adres :
KNLTB-pasnr. :
Speelsterkte e/d:

Geeft zich op voor onderstaande aangekruiste competitiesoort(en):
Aankruisen = alle wedstrijden; invullen “3/4” = voor 3 of 4 wedstr.; “RS” = reserve

Soort competitie
Senioren:

1e keus 2e keus

Za gemengd 17+
Za heren 17+
Za dames 17+
Za gemengd 35+
Za heren 35+
Za gem.dubbel 50+
Za heren dubb. 50+
Za dames dubb 17+
Za heren dubb 17+
Za gem dubb 17+

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Zo gemengd
Zo gemengd dubb (nieuw)
Zo heren
Zo dames
Zo dames dubb (nieuw)
Zo gemengd 35+
Zo heren 35+
Zo heren dubb 17+ (nieuw)

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

Di morgen dames dubb. 17+

0

0

Woe-zomeravond:
-Gemengd dubbel
-Heren dubbel
-Dames dubbel

0
0
0

0
0
0

Do morgen dames dubb. 17+

0

0

Vrij morgen gem. dubb 50+
Vrij morgen heren dubb 50+

0
0

0 (Utrecht)
0 (Utrecht)

Soort competitie

1e keus 2e keus

Senioren (vervolg): vrijdagavond
- Gemengd 17+
0
- Gemengd dubbel 17+
0
- Heren dubbel 17+
0
- Dames dubbel 17+
0
- Gemengd 35+
0
- Gemengd dubbel 35+
0
- Heren dubbel 35+
0
- Dames dubbel 35+
0

Voorkeur teamgenoten: nee / ja ( zo ja, dan namen en speelsterkte vermelden):
* Inschrijving betekent niet automatisch deelname aan de competitie;
* De TC probeert rekening te houden met wensen en voorkeur;
Vragen, opmerkingen of meer informatie nodig? Bel mij of spreek mij aan.
Met vriendelijke groeten, jullie VCL,
Menno Wouda Tel.: 06-22897004
Imkersdreef 328, 7328 DB Apeldoorn
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Formulier ingevuld door:
Datum:
Naam:

0
0
0
0
0
0
0
0

e-mail: vcl@tckvaassen.nl
|
pawouda@hotmail.com

Handtekening:

