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Toelichting op de inschrijving en de indeling van de KNLTB Voorjaarscompetitie 2023 bij TZB 

Adviezen en voorwaarden van de Vereniging Competitieleider (VCL) 

• Hoewel teams met slechts 4 spelers wel zullen worden geaccepteerd, is het advies om teams van 
minimaal 5 of 6 spelers te formeren. Voordeel van 5 of 6 spelers in een team is dat je dan 1 of 2 
competitiedagen vrij kunt zijn op het moment dat het jou uitkomt (maak daar uiteraard vooraf goede 
afspraken over binnen het team). Bij ziekte of blessures zijn er dan nauwelijks problemen met 
invallers. Indien men toch met slechts 4 spelers in een team wil spelen, wordt dit uitsluitend 
toegestaan, indien alle spelers in dat team verklaren alle wedstrijden (uiteraard afgezien van blessures 
of buitengewone omstandigheden) te zullen spelen. 

• Behoudens leeftijdsnormen van de KNLTB speelt de leeftijd van spelers geen rol bij de indeling. 

• De inschrijving is in principe individueel, maar je kunt je ook als team opgeven via het 
inschrijfformulier. Het is de verantwoordelijkheid van de persoon die het team in gaat schrijven dat 
alle teamleden daadwerkelijk deel van het team willen zijn en dat zelf ook al weten. Het zal niet de 
eerste keer zijn dat dit tot een verrassing leidt. 

• Afhankelijk van het aantal inschrijvingen en de KNLTB-normen, zal de VCL proberen eventuele wensen 
te honoreren. Indien het niet mogelijk is de teamwens (volledig) te honoreren, bijvoorbeeld als gevolg 
van indelingscriteria van de KNLTB, zal de VCL van tevoren met de aanvoerder en persoon in kwestie 
contact opnemen en aangeven waarom een bepaalde wens niet haalbaar is. Hoewel de VCL slechts bij 
uitzondering van deze mogelijkheid gebruik zal maken, behoudt de VCL zich ook het recht voor een 
eventueel extra teamlid aan een team (met 4 of 5 spelers) toe te voegen.  

• De indelingscriteria van de KNLTB kan er ook de oorzaak van zijn dat spelers met een lage speelsterkte 
niet kunnen worden ingedeeld. 

• Leden die KNLTB-lid zijn geworden na de verstreken inschrijfdatum en competitie willen spelen, 
kunnen op de reservelijst worden geplaatst. 
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Voorwaarden voor inschrijving 

1. Van competitiespelers wordt verwacht het algemeen belang van TZB te behartigen. Dit betekent 
onder andere een sportieve houding te hebben ten opzichte van medeteamleden en 
tegenstanders. 

2. De eigen bijdrage voor senioren competitiespelers wordt vastgesteld wanneer het aantal 
deelnemers en de teamindeling bekend is. Per team zal een bedrag worden vastgesteld. De hoogte 
van het bedrag wordt voornamelijk bepaald door de hoeveelheid ballen die een team nodig heeft 
en is dus gekoppeld aan de hoeveelheid thuiswedstrijden. De teams mogen de tennisballen 
houden. De betaling dient voor aanvang van de competitie plaats te vinden.  

3. De aanvoerder van elk team krijgt bericht wanneer de tennisballen opgehaald kunnen worden.  
4. De eigen bijdrage voor de junioren competitiespelers die aan de jeugdcompetitie deelnemen wordt 

betaald door Tennisvereniging Zuid-Berghuizen. 
5. Opgaven met verhinderdata kan inhouden dat een extra speler bij een team wordt ingedeeld. 
6. Wanneer geen verhinderdata is opgegeven wordt van de deelnemer verwacht alle speeldata 

beschikbaar te zijn. 
7. Afzegging in verband met overmacht wordt gericht aan de teamaanvoerder en de competitieleider. 
8. Elke teamaanvoerder krijgt de rol van uitslagengedelegeerde toegewezen in het KNLTB 

uitslagensysteem zodat hij of zij de standen op elke competitiedag verwerkt. 
9. Vervanging van de door overmacht verhinderde spelers kan worden geregeld door de teamcaptain 

in overleg met de competitieleider. 
10. Van competitiespelers wordt verwacht dat zij zich tijdens de KNLTB-Competitie houden aan de 

voor hen geldende regels bij het spelen van de wedstrijden. 
11. Nadat u zich opgegeven heeft en de competitie-indeling bekend is gemaakt door de KNLTB, kunt u 

zich niet meer terugtrekken, tenzij overmacht in het spel is. Terugtrekking heeft ernstige financiële 
consequenties. De vereniging zal de geldende boete op u verhalen.  

12. Mede in verband met het voorgaande accepteren we alleen compleet ingevulde digitale 
inschrijvingen via dianejonkman@outlook.com  

13. Elk senioren competitieteam dat zich inschrijft voor de KNLTB competitie is verplicht om 
gedurende de competitie bardienst(en) uit te voeren.  En het clubgebouw bij het verlaten netjes en 
conform de geldende afspraken achter te laten. Indien hier meerdere malen niet aan voldaan 
wordt, behoudt de VCL en het bestuur zich het recht voor om het team bij de volgende competitie 
uit te sluiten van deelname.  

14. Dispensatieaanvragen voor het twee keer spelen voor TZB moet worden aangevraagd bij de VCL, 
zodat deze de aanvraag kan doen bij de KNLTB. Dispensatie voor het spelen voor twee 
verenigingen moet ook schriftelijk worden aangevraagd bij de VCL. Beiden dienen tegelijk met de 
inschrijving voor de competitie aan worden gevraagd.  

15. Om competitie te kunnen spelen namens TZB dient de speler lid te zijn van TZB. 
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