
 

Competitie FAQ TV Ilpendam 

      

Wie doet wat? 

1. Wat wordt er van mij, als ouder van een competitiespeler verwacht? 

Ouders worden door de teamcaptain ingedeeld bij een of meerdere wedstrijden. Bij 
thuiswedstrijden begeleid je als ouder de wedstrijd, ontvang je de tegenstander en draai je 
bardienst. Bij uitwedstrijden begeleid je het team.  

Meld verhinderingen op tijd aan teamcaptain en het team. Het is gebruikelijk dat spelers 
onderling invallers zoeken bij onverwachte verhindering. Spreek hierover met elkaar iets af.  

Zorg dat je zoon/dochter op tijd voor de wedstrijd aanwezig is (richtlijn: half uur voor 
aanvang) 

2. Wat doet een teamcaptain? 

De teamcaptain deelt de spelers in bij de wedstrijden (speelschema). Bij jeugdteams worden 
per wedstrijd ook ouders ingedeeld om te begeleiden en/of bardienst te draaien.   

De teamcaptain stuurt het speelschema rond, maakt een app-groep aan en kondigt daarin de 
wedstrijd van het komende weekend aan.   

Het is gebruikelijk dat spelers onderling een invaller zoeken bij onverwachte verhindering. 
Maak hierover afspraken. 

3. Wat doet de verenigingscompetitieleider (VCL)? 

De VCL is de persoon binnen de vereniging die de competitiedeelname en -organisatie leidt. 
Hij of zij meldt de competitieteams aan bij de KNLTB en is eindverantwoordelijk voor juiste 
en snelle verwerking van de competitieresultaten. De VCL is binnen de vereniging het 
aanspreekpunt voor de competitieteams.  

4. Wat doet de teamcaptain of leider van het Oranje competitieteam op een wedstrijddag? 

Hij/zij is op tijd (minimaal half uur voor aanvang) aanwezig met laptop. Markeert de 
speelvelden. Ontvangt de spelers en meldt hen aanwezig in het wedstrijdschema. Zie de 
Tenniskids KNLTB site voor meer informatie. Registreert de uitslagen en zorgt dat de partijen 
(vlot) gespeeld worden. Hij/zij sluit de ochtend af. 

 

(Spel)regels 

5. Hoe werkt het wedstrijdformulier? 

Vanaf het voorjaar 2019 wordt het wedstrijdformulier alleen gebruikt om de wedstrijden op 
de dag zelf in te delen. De sterkste speler(s) worden als eerste ingedeeld. De uitslagen van de 
wedstrijden worden ter plekke geregistreerd op MijnKNLTB.nl. De tegenstander accordeert 
de uitslag nog voor het team het tennispark verlaat. 



6. Wat moet er na de wedstrijd met wedstrijdformulier gebeuren? 

Het wedstrijdformulier met de wedstrijdindeling mag weggegooid worden. De 
wedstrijduitslag wordt direct na de wedstrijd door de teams bij MijnKNLTB.nl geregistreerd.  

7. Wie registreert de wedstrijduitslag bij de KNLTB? 

Het thuisspelende team (aanvoerder) registreert de wedstrijduitslag direct na de wedstrijd bij 
MijnKNLTB.nl. Het uitspelende team accordeert de ingevoerde uitslag ter plekke.  

8. Wat zijn de spelregels? 

Zie hier het competitiereglement van de KNLTB. 

Zie hier informatie over de jeugdcompetities Blauw, Oranje, Geel en Groen.  

9. Speelt onze vereniging ‘verkort’ en/of ‘compact’? 

Met ingang van 2019 zijn er nieuwe regels vastgesteld omtrent verkort en compact spelen. 
Verenigingen hebben hierbij geen vrije keuze meer. Zie de KNLTB site voor meer informatie. 

10. Zijn er altijd 3 banen voor de competitie beschikbaar? 

Op de vrijdagavond zijn er 2 banen beschikbaar voor de competitie. 

Op de zaterdag en zondag zijn er 3 banen beschikbaar voor de competitie. Via site en 
prikbord worden de leden geïnformeerd wanneer er competitie gespeeld wordt. 

11. Wat moet ik doen als er een lid komt ‘vrij tennissen’ terwijl wij competitie spelen op die 
baan?  

Spreek elkaar aan en leg de regels uit. Wanneer er competitie wordt gespeeld hebben 
competitiewedstrijden voorrang op vrij spelen. Uitzondering is de vrijdagavond, dan blijft 1 
baan beschikbaar voor vrij spelen.  

 

Clubhuis/bardienst 

12. Krijgt de tegenstander koffie aangeboden van de vereniging? 

Nee, de vereniging geeft geen gratis drankjes weg. De vereniging komt de tegenstander 
tegemoet door de relatief lage prijzen in het clubhuis. Het is gebruikelijk dat het 
thuisspelende team de tegenstander een drankje aanbiedt, maar dat kan onderling bepaald 
worden.  

13. Wat krijgen de competitiespelers aangeboden van de vereniging? 

Jeugdspelers krijgen ontbijtkoek en limonade van de vereniging. Deze consumpties liggen in 
het keukenkastje waar ‘jeugd’ op staat. Vragen of meldingen over clubhuisvoorraad graag 
mailen naar clubhuis@tvilpendam.nl 

Seniorspelers en ouders van jeugdspelers betalen alle consumpties zelf. 

14. Hoe kom ik aan een sleutel van de toegangspoort en/of het clubhuis? 



De sleutel van de toegangspoort en/of het clubhuis is verkrijgbaar bij de ledenadministratie 
(ledenadministratie@tvilpendam.nl). Tegen een borg van 5 euro. Na beëindiging van 
lidmaatschap moeten de sleutels worden geretourneerd.  

15. Wat moet ik doen als ik achter de bar sta tijdens een competitiewedstrijd? 

Koffie/thee zetten en consumpties verkopen. Tosties liggen in de vriezer vlak bij toiletten. 
Betalingen kunnen contant of via betaalapp van banken. De kas wordt ’s avonds geleegd. 
Laat het clubhuis aan het einde van de competitiedag netjes achter (afwas gedaan, voorraad 
aangevuld, geveegd?) Er hangen veel gebruiksaanwijzingen in het clubhuis. Laat het weten 
als iets onduidelijk is via clubhuis@tvilpendam.nl 

 

Wedstrijdzaken 

16. Hoe lang van te voren moet je bij een wedstrijd aanwezig zijn? 

Competitiespelers moeten een half uur voor aanvang aanwezig zijn. Dat is om kennis te 
maken met de tegenstander en het wedstrijdschema samen te bepalen.  

17. Hoe komt mijn team aan ballen? 

De verenigingscompetitieleider koopt de ballen voor de thuiswedstrijden van de competitie. 
De ballen voor de senior en junior competitie deelt hij/zij voor de start van de 
seniorcompetitie uit aan de teamcaptains. Na de wedstrijd mag het team de ballen houden.   

De ballen voor de jeugdwedstrijden (Tenniskids: rood-oranje-groen) liggen in de houten kast 
in de herenkleedkamer. Na afloop van de wedstrijd moeten ze daar worden teruggelegd.  

18. Kun je de ballen meerdere wedstrijddagen gebruiken? 

Het is gebruikelijk dat seniorteams en juniorteams iedere wedstrijd met nieuwe ballen 
spelen. 

De teams van de Tenniskids competitie (rood-oranje-groen) kunnen meerdere 
wedstrijddagen met dezelfde ballen spelen. 

19. Wanneer wordt een wedstrijd afgelast i.v.m. weersomstandigheden? 

Als het onweert of er water op de banen staat kan de wedstrijd niet doorgaan (i.v.m. 
blessuregevaar).  

Ook mogen de banen niet bespeeld worden als de dooi intreedt (dan worden banen heel 
zacht en raken snel beschadigd).  

Het thuisspelende team bepaalt of de wedstrijd doorgaat. 

20. Wat moet ik doen als ik een thuiswedstrijd van mijn team wil afgelasten? 

De regel is, dat bij twijfel over doorgang van de wedstrijd, het uitspelende team contact 
opneemt met het thuisspelende team. Alleen het telefoonnummer van de contactpersoon 
van het thuisspelende team staat bij de wedstrijdgegevens op MijnKNLTB.nl. Als thuisspelend 
team moet je dus wachten totdat de tegenstander contact opneemt.  

21. Hoe kan ik mijn tegenstander bereiken? 



Het telefoonnummer van de contactpersoon van het thuisspelende team staat bij de 
wedstrijdgegevens op MijnKNLTB.nl. Als je thuis speelt is het telefoonnummer van de 
tegenstander dus niet bekend via de KNLTB. Eventueel kan het team bereikt worden via de 
site van de vereniging.  
 

22. Hoe kan ik een wedstrijd verplaatsen? 

Dat gaat in overleg met de verenigingscompetitie leider (VCL) en de tegenstander. 

23. Wat moet ik doen als de tegenpartij niet komt opdagen? 

Dat is vervelend. Contact met hen opnemen is niet eenvoudig omdat alleen het 
telefoonnummer van de contactpersoon van het thuisspelende team bij de 
wedstrijdgegevens op MijnKNLTB.nl staat. Probeer via andere weg iemand van de vereniging 
van de tegenstander te bereiken.  

 

Overig 

24. Is er een app? 

Heeft TV Ilpendam zich als vereniging aangemeld bij de KNLTBClubapp en wat kunnen spelers 
daarmee? 

25. Waar kan ik terecht met vragen over de competitie? 

Vragen kun je stellen aan de teamcaptain of verenigingscompetitie leider. 

26. Wat kost meedoen met de competitie? 

Elk competitie senioren team betaalt 80 euro per competitieseizoen aan de vereniging. De 
teamcaptains krijgen een betalingsverzoek van de penningmeester. De bijdrage is om de 
kosten van de ballen en competitiebijdrage aan KNLTB te dekken.  

Junior teams en jeugdteams betalen geen bijdrage.  

 


