Nieuwsbrief, november 2017
Beste leden,
De najaarscompetitie hebben we nog maar net achter de rug, of de nodige voorbereidingen voor de competitie 2018
zijn al weer in volle gang. Inmiddels is er vanuit de KNLTB de nodige informatie over de Voorjaarscompetitie 2018
verstrekt aan alle tennisverenigingen. Mogelijk hebben jullie zelf de nieuwsbrief van de KNLTB ook al gezien en
gelezen. De belangrijkste zaken vanuit de informatie van de KNLTB hebben we voor jullie verzameld in deze
nieuwsbrief. Een belangrijk aspect in de Voorjaarscompetitie is het verder uitrollen van Competitie Nieuwe Stijl. Naar
aanleiding van feedback vanuit het veld is besloten om door te gaan met de nieuwe competitievormen en compact
spelen in de reguliere competities af te schaffen en verkort spelen toe te passen bij alle dubbelspelen. Daarnaast zijn
de regels omtrent invallen versoepeld. In deze nieuwsbrief vinden jullie hierover meer informatie. Verder jullie
aandacht voor 2 vacatures welke binnen het bestuur volgend jaar vrij komen.
In deze nieuwsbrief o.a.:









Speeldata voorjaarscompetitie
Competitie Nieuwe Stijl – waarom?
8&9-competitie
Zomeravondcompetitie
Verkort spelen – wat houdt het in?
Competitie aanbod 2018
Tenniskidz
Vacatures bestuur – penningmeester en park & materialen

Sportieve groet,
Wedstrijd- en jeugdcommissie TC Lauswolt

Voorjaarscompetitie 2018 - speeldata
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8&9-competitie
Informatie van de KNLTB:
In 2018 kan ook weer voor de 8&9-competitie worden gekozen. Hierbij nog een keer een korte uitleg wat deze
competitie inhoudt. De 8&9-competitie is een ideale competitievorm voor iedereen die net begonnen is met tennis of
voor degenen met speelsterkte 8 en 9 die al een poosje tennissen maar nog nooit competitie hebben gespeeld. In
deze nieuwe competitie kan deze groep namelijk op een veilige, aangename en gezellige manier kennis maken met
het spelen van competitie, de wedstrijden tellen bijvoorbeeld niet mee voor je rating.
In tegenstelling tot alle andere competitievormen, hoeft in dit geval alleen het aantal teams (de spelers nog niet)
vermeld te worden bij de inschrijving. Dat geeft clubs de gelegenheid om tijdens de wintermaanden, tot 3 weken
voor de start van de competitie, ook (nieuwe) leden te werven om de teams te completeren!
Keuze speeldag ligt bij de clubs: De competitie wordt gespeeld op donderdagavond en op zondagmiddag, zeven
keer in april en mei. Elke club kan zelf aangeven welk team op welke speeldag wil spelen. Uiteraard kies je per team
een speeldag voor de gehele competitieperiode. De wedstrijdcommissie stemt vervolgens verder met jullie af.
Elke competitiedag twee dubbels: Tijdens een competitiedag worden er twee dubbels gespeeld, waarin alle
combinaties mogelijk zijn (DD, HD, GD). Zo kan het voorkomen dat twee vrouwen spelen tegen een man en een
vrouw. Minimaal 3 spelers in een team per avond.
Compact Spelen: Compact spelen houdt in dat het Beslissend Punt Systeem (BPS) wordt toegepast bij de 40-40
stand en in het geval van een derde set een beslissende wedstrijdtiebreak (tot en met 10 punten, 2 punten verschil)
wordt gespeeld in plaats van een volledige derde set. In de praktijk ga je ook merken dat ‘Compact Spelen’ de duur
van een partij verkort.

Zomeravondcompetitie
Informatie van de KNLTB:
Heeft jullie club leden die naast de Voorjaarscompetitie nog meer competitie willen spelen? Of leden die in het
weekend verhinderd zijn? Voor hen is er in 2018 weer de Zomeravondcompetitie. Een recreatieve competitie, op
zeven woensdagavonden in mei en juni. Deze competitie is alleen voor spelers en speelsters van 17 jaar en ouder en
voor alle speelsterktes.
Op basis van onderstaande

1e klasse

2e klasse

3e klasse

4e klasse

klasse-indeling gaan we ploegen op actuele rating per klasse indelen:
teamgemiddelde kleiner dan 12
teamgemiddelde gelijk aan 12 en kleiner dan 14
teamgemiddelde gelijk aan 14 en kleiner dan 16
teamgemiddelde gelijk aan 16 of hoger

Vier dubbels: Elke competitiedag bestaat uit vier dubbels. Dat kan 4x HD zijn, 4x DD of DD, HD en 2x GD. Voor
deze competitie geldt ‘Compact Spelen’.
Teams en spelers aanmelden: Elk team bestaat uit minimaal 4 spelers. Teams en de spelers kunnen voor 5
februari 2018 op de gebruikelijke manier worden aangemeld via de KNLTB website door de
Verenigingscompetitieleider.
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Verkort spelen
Kortere wedstrijden spelen maakt de competitie aantrekkelijker en beter planbaar. Uit onderzoek van de KNLTB blijkt
dit de behoefte van vele tennissers. En dat is belangrijk, want spelers
die competitie spelen blijven langer lid van een tennisvereniging. Ook
zorgt het voor een verruiming van de baancapaciteit, waardoor er
meer spelers competitie kunnen spelen of vrij kunnen tennissen tijdens
de competitieperiode. Tijdens de Voorjaarscompetitie van 2017 konden
clubs daarom al kiezen voor compact spelen. Die ervaringen boden
voldoende aanleiding om in 2018 een manier van verkort spelen in te
voeren, zij het net iets anders dan in 2017.
Wat is verkort spelen?
Compact spelen betekende dat een wedstrijdtiebreak (tot en met 10
punten, 2 punten verschil) werd gespeeld als het tot een derde set
kwam en dat het Beslissend Punt Systeem (BPS) werd gehanteerd: bij
40-40 volgde direct een winnend punt. Dat werkte, maar vonden veel
spelers en Verenigingscompetitieleiders een wel heel rigoureuze
verandering. Bovendien was er onvrede over het feit dat de telling per
speeldag anders kon zijn. Vandaar dat voor 2018 is gekozen voor
uniformiteit in de vorm van verkort spelen in alle dubbelpartijen: alleen
een wedstrijdtiebreak (tot en met 10 punten, 2 punten verschil) in
plaats van een derde set.
Voor de 8&9-competitie en de Zomeravondcompetitie geldt compact
spelen: het spelen van een beslissend punt bij de 40-40 stand en in
het geval van een derde set een beslissende wedstrijdtiebreak (tot en
met 10 punten, 2 punten verschil).
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Competitie aanbod Voorjaarscompetitie 2018
Regiocompetitie Noordoost/Friesland:

Landelijke competitie:

Voorwaarden deelname competitie
De voorwaarden om deel te nemen aan de competitie zijn:

Je moet beschikken over een geldige KNLTB - ledenpas met pasfoto.

Ben je nog geen lid dan moet je er voor zorgen, dat je 3 weken voor aanvang van de competitie beschikt over
dat pasje.

Je mag geen betalingsachterstand (b.v. boete) hebben open staan bij de KNLTB.

Je moet een deel van het inschrijfgeld van je team betalen.

In 2018 wordt dat ongeveer € 37,08 per team + ballengeld.

Elke keer als je competitie speelt dien je je ledenpas bij je te hebben.

Leeftijden
Voor deelname aan bepaalde competitiesoorten binnen de Voorjaarscompetitie zijn leeftijdsgrenzen vastgesteld:
17+:
25+:
30+:
35+:
45+:
50+:

spelers
spelers
spelers
spelers
spelers
spelers

en
en
en
en
en
en

speelsters
speelsters
speelsters
speelsters
speelsters
speelsters

die
die
die
die
die
die

geboren
geboren
geboren
geboren
geboren
geboren

zijn
zijn
zijn
zijn
zijn
zijn

vóór 1
vóór 1
vóór 1
vóór 1
vóór 1
vóór 1

januari
januari
januari
januari
januari
januari

2002
1994
1989
1984
1974
1969

10 t/m 14 jaar: spelers en speelsters die geboren zijn op of ná 1 januari 2004 en vóór 1 januari 2009. Ook is het
mogelijk om in een 10 t/m 14 jaar team per speeldag maximaal één speler op te stellen die één jaar te oud is.
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11 t/m 17 jaar: spelers en speelsters die geboren zijn op of ná 1 januari 2001 en vóór 1 januari 2008. Ook is het
mogelijk om in een 11 t/m 17 team per speeldag maximaal één speler op te stellen die één jaar te oud is.

Voorwaarden voor het verkrijgen van dispensatie:










Dispensatie geldt uitsluitend voor het jaar waarvoor deze wordt aangevraagd.
Dispensatie geldt alleen voor twee competitiesoorten op verschillende dag(del)en.
Dispensatie geldt alleen voor vaste ploegleden, dus niet voor invallers. Je zult dan minimaal vier wedstrijddagen
voor beide ploegen uit moeten komen. Indien achteraf blijkt dat een speler niet heeft voldaan aan de
voorwaarde om minimaal vier keer te spelen in die competitiesoort, kan de KNLTB de betreffende vereniging een
sanctie opleggen overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk VIII CR.
Bij dispensatie voor het spelen van twee competitiesoorten in één competitieweek voor twee verschillende
verenigingen, dient de speler vanzelfsprekend wel van beide verenigingen lid te zijn.
Indien dispensatie wordt verleend, wordt de naam van de betreffende speler op een lijst geplaatst, die op
knltb.nl wordt gepubliceerd. Zodoende kan - zo nodig altijd worden aangetoond dat voor een speler dispensatie
is verleend.
Dispensatie voor het spelen voor twee verenigingen vraagt de VCL aan bij de KNLTB VCL.
Spelers voor wie dispensatie is verleend mogen niet invallen in een andere (derde) ploeg/ competitiesoort.

Versoepeling invallersregeling:
De regels omtrent invallen worden versoepeld. Hierdoor is een dispensatieaanvraag in de regel veel minder vaak
nodig, wordt het makkelijker vervangers te regelen in een competitieteam en is het dus ook veel minder vaak nodig
competitieduels of wedstrijden op te geven omdat er te weinig spelers zijn.
Tot op heden was het zo dat wanneer een speler vaker dan één keer per week competitie wilde spelen, hij of zij daar
via de VCL dispensatie voor moest aanvragen. In 2018 is die beperking er niet langer en mag iemand een onbeperkt
aantal keren spelen voor de vereniging. De regel dat een speler die meer dan één keer in een hoger geklasseerd
team heeft gespeeld, zonder dispensatie niet meer lager mag spelen, blijft bestaan. Het minimale verschil om te
kunnen spreken van een hogere of lagere klasse is echter wel verhoogd van 0,5 naar 2,0.
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Opgave competitie jeugdleden
De jeugd uit fase Rood, Oranje en Groen wordt standaard ingeschreven voor de Worldtour en de competitie, tenzij
we een afmelding ontvangen. Nadere informatie hierover volgt aan alle jeugdleden op korte termijn. Vragen of
afmeldingen kunnen worden gemaild naar jeugd@tclauswolt.nl.

Worldtour en Groene competitie 2018
Vanaf 1 januari gelden de leeftijdsgrenzen van rood, oranje en groen als adviesrichtlijnen. Een wijziging ten opzichte
van voorgaande jaren is dat de leeftijdsgroepen een marge krijgen van twee jaar. Onderstaande leeftijdsindeling
wordt gehanteerd bij alle KNLTB-wedstrijden en is geldig voor heel het kalenderjaar 2018 (1 januari – 31 december).

De leeftijdsgrenzen van de categorieën rood, oranje en groen blijven bestaan, maar zijn adviesrichtlijnen met een
marge van twee jaar. De KNLTB benadrukt het belang om de leeftijdsgrenzen aan te houden. In uitzonderlijke
gevallen kan een tennisleraar er voor kiezen om van de marge gebruik te maken. Kinderen hebben hiermee de
mogelijkheid om langer in een bepaalde kleur te spelen of juist uit te komen in een hogere categorie als dit beter bij
hen past. Hierdoor worden de niveauverschillen binnen een kleur kleiner. De uitbreiding biedt namelijk de
mogelijkheid om kinderen te laten spelen op basis van niveau en minder op basis van leeftijd. Volgens de regels van
de ITF (Internationale Tennis Federatie) tennissen kinderen t/m 10 jaar wereldwijd met rode, oranje, of groene
ballen. Dit bevordert hun technische vaardigheden en het spelplezier. De categorie rood was afgelopen jaren voor
jeugdspelers van zes t/m negen jaar. Deze categorie blijft voor kinderen van deze leeftijd maar krijgt nu een
ondergrens van vier jaar en een maximum van elf jaar. Op advies van de trainer kan het voorkomen dat een speler
van vier maar ook van elf in rood speelt. Voor oranje en groen is dit bijgesteld naar respectievelijk zes en dertien jaar
(was 8-11 jaar) en acht en veertien jaar (was 10-12 jaar). De tennistrainer bepaalt of een kind er

Competitiecombinaties
Het is mogelijk om een lid van een andere vereniging in je rode, oranje, of groene team te laten spelen, mits dit in
goed overleg tussen beide clubs is afgesproken. Dit kan nodig zijn om een team compleet te maken, of omdat het
kind op de eigen club geen team heeft waar het in kan spelen. Op verzoek van de functionaris Tenniskids kan de
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KNLTB deze speler, die geen lid is van jouw club maar wel van een andere club, toevoegen aan jouw club dan wel
team.
Teamgrootte
Het maximum aantal spelers in één team is bij inschrijving 6 spelers. In de World Tour en groene competitie spelen
de kinderen in teams. Kleinere teams verminderen de vrijblijvendheid en vergroten het teamgevoel. Ook worden
clubs gestimuleerd om meer op het niveau van de tennissers te letten door teams met spelers van gelijk niveau
samen te stellen. Hiermee wordt het niveauverschil binnen een team en binnen de competitie kleiner. Voor rood is
het minimum één speler in een team, in oranje dient tenminste twee spelers te bevatten. Voor groen is het minimum
aantal vier spelers.

Worldtour rood en oranje
Afdelingsgrootte: In de World Tour rood & oranje wordt per kleur en niveau een afdelingsindeling gemaakt op
basis van de ingeschreven teamgroottes. In rood worden afdelingen gemaakt van in totaal ca. 22 - 26 kinderen per
afdeling, in oranje van ca. 20 - 24 kinderen. Het is van belang dat de opgegeven teamgrootte ongeveer hetzelfde
blijft bij het spelen van alle World Tour dagen. Later instromen in een team kan als daarvoor nog genoeg ruimte zit
in je eigen team én in de afdeling waarin het betreffende team speelt. De groene teams worden zo mogelijk
ingedeeld in afdelingen met 8, 7 of 4 teams. Later instromen kan als de club daar zelf mogelijkheden voor heeft in
een team.
Twee periodes World Tour: De ingeschreven teams in rood & oranje worden 2x ingedeeld. De eerste periode
bevat de speeldagen in maart en april, de tweede periode heeft een (zo mogelijk) andere afdelingsindeling en bevat
de speeldagen in juni en juli. In juli is het Tenniskids Feest als afsluitend onderdeel.
Speeldata World Tour rood & oranje 2018
Periode 1:

Periode 2 (tweede indeling):

1. Zondag 18 maart 2018
2. Zondag 25 maart 2018

4. Zondag 10 juni 2018
1. Zondag 17 juni 2018

3. Maandag 2 april 2018 (2e Paasdag)

2. Zondag 24 juni 2018
3. Zondag 1 juli 2018

Groene competitie  op zondag
De zondag is dé dag waarop jeugdtennis centraal staat. Wedstrijden in de World Tour werden natuurlijk al op zondag
gespeeld. Vanaf het voorjaar 2017 worden, op uitdrukkelijk verzoek van de markt, ook de speelronden in de Groene
competitie op zondag gehouden. In de praktijk bleek de woensdagmiddag vanwege maatschappelijke veranderingen
niet altijd een even geschikt moment voor kinderen en ouders. Met name door de komst van continuroosters op
basisscholen en andere activiteiten van kinderen kregen steeds meer clubs problemen om teams op de been te
krijgen (en te houden) op de woensdagmiddag. De verschuiving van de Groene competitie naar zondag heeft in 2017
tot een grote toename geleid van deelnemende clubs, teams en spelers. Het voorziet dan in een algemene behoefte.
Voor sommige verenigingen zal dit voor banendruk zorgen omdat groen gelijktijdig wordt gespeeld met de
voorjaarscompetitie. De speeldagen van de World Tour worden daarom buiten de reguliere voorjaarscompetitie
gepland.
Voorjaarscompetitie groen
Speeldagen:
Zondag 8 april 2018
Maandag 15 april 2018
Zondag 22 april 2018
Zondag 6 mei 2018
Zondag 13 mei 2018
Zondag 27 mei 2018
Zondag 3 juni 2018
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OPROEP: vacatures bestuur
Vacature Penningmeester
Per 1 januari aanstaande is er binnen het bestuur van onze tennisclub een vacature voor de functie van
penningmeester. Het is leuk om een bestuursfunctie voor je club te vervullen; het vergroot de betrokkenheid, is
dankbaar en leuk werk met mede bestuursleden en geeft je de kans iets voor de club te betekenen en je ideeën voor
de club te laten werken. Als penningmeester ben je verantwoordelijk voor het betalen van de rekeningen, mede
beoordelen waar in geïnvesteerd moet en kan worden, innen van de contributies. De ledenadministratie wordt door
de administrateur gedaan. Aan het einde van het jaar maak je de jaarrekening op en tezamen met het bestuur wordt
een begrotingsvoorstel gemaakt. Interesse? meld je aan bij Sanne Vrij; info@tclauswolt.nl.

Vacature Park en Materialen
Eindelijk…….

Eindelijk komt de leukste bestuursfunctie van TC Lauswolt vrij.
Het is tijd om mijn stokje voor de bestuursfunctie ‘Park en Materiaal’ over te dragen aan een ander.
Met veel plezier heb ik deze functie uitgevoerd, waarbij ik niet alleen stond. Een vaste groep vrijwilligers stonden
naast me….mensen waar je op kan bouwen. In deze periode hebben we veel bereikt. Hierbij te denken aan nieuwe
hekwerken, een nieuwe tuinschuur/opslag en nieuwe toiletten.
Wanneer je hiervoor geïnteresseerd bent (man of vrouw), kun je telefonisch contact (06-51 51 30 90) met me
opnemen. Ik praat je dan graag bij wat de functie inhoudt.
Arjen
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INSCHRIJFFORMULIER KNLTB-VOORJAARSCOMPETITIE 2018
Met dit formulier kunnen zowel senioren zich aanmelden voor de KNLTB-voorjaarscompetitie 2018.
1. Een teamopgave: De wedstrijd-en toernooicommissie stelt het op prijs dat teams zich compleet opgeven. Dit is
een taak voor de aanvoerders.
2. Een individuele opgave is ook mogelijk. (De wedstrijd- en toernooicie probeert dan een team voor je te vinden
of zet je op de reservelijst).

Wanneer je een team opgeeft, word je verzocht de aanmelding gepaard te laten gaan met de
handtekeningen van alle teamleden op het formulier (dit i.v.m. eventuele boetes of andere calamiteiten).

Wanneer je als aanvoerder een handtekening zet namens je hele team, dan betekent dat je dan garant
staat voor het gehele team.
Let op: Elk team dient minimaal uit 6 personen te bestaan.
Een eerste indeling en samenstelling v.d. competitieteams 2018 wordt door de WTC in samenspraak met de VCL van
onze club voor 9 dec. gemaakt. De aanmelding van de teams bij het bondsbureau vindt aansluitend plaats.
De definitieve samenstelling van de teams wordt door de wedstrijd- en toernooicommissie vastgesteld begin
december 2017.
DIT FORMULIER UITERLIJK INLEVEREN VOOR 3 DECEMBER A.S.
Ondergetekende meldt zich aan voor de KNLTB-voorjaarscompetitie 2018:
Individueel:
Voornaam

Achternaam

Handtekening:

Teamopgave:
Voornaam

Achternaam

Handtekening:

Competitiesoort:
Aanvoerder:

Ingeleverd door: ………………………………..

Klasse:

Tel: ………………

Hieronder kun je, gelijktijdig met je aanmelding, een wens, een verzoek, een opmerking,
een tip of een vraag aan de wedstrijd- en toernooicommissie kwijt.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Senioren worden verzocht dit formulier bij Hanna Hiemstra in te leveren, Bommegaerde 116, of per mail ingescand
naar hannahiemstra@hotmail.com, tel 06-11414064.
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