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Algemeen 

 

Daar de interne competitie de spil van onze vereniging is, dient men deze veel aandacht te geven en 

zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen. Vandaar een draaiboek zodat duidelijk is wie wat doet, 

wanneer en op welke manier. 

 

 

BESTUUR 

 

 Aan het begin van het jaar bepaalt het bestuur de data van de drie rondes van de interne 

competitie; 

 Ronde 1 en 2 worden gespeeld vóór de vakantie en ronde 3 start een week na Wintelre 

kermis; 

 Ronde 1 begint eventueel al begin maart, zodat beide rondes gespeeld kunnen worden voor 

de schoolvakanties; 

 De data van de wintercompetitie is meer flexibel in verband met de mogelijke slechtere 

weeromstandigheden; 

 Aanmelding voor de interne competitie loopt via het algemene emailadres van de 

tennisvereniging; 

 Het reglement wordt door het bestuur opgesteld; 

 Voor alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de het bestuur. 

 

 

TECHNISCHE COMMISSIE 

 

 De technische commissie is verantwoordelijk voor het het regelen en verzorgen van de 

interne competitie; 

 De indeling van de poules gebeurt op basis van de uitslag van ronde 3 van het jaar ervoor; 

 Nieuwe aanmeldingen beginnen in principe in de onderste poule; 

 Uitzonderingen worden besproken met het bestuur; 

 Indien een deelnemer helemaal niet gespeeld heeft tijdens een ronde zonder zich af te 

melden, dan neemt de technische commissie eerst contact op met de deelnemer voordat 

men deze weer opnieuw indeelt voor een nieuwe ronde; 

 Basisindeling:    

   Herendubbels op vrijdagavond,  

  Damesdubbel op zaterdagmorgen en  

Mix op zondagmorgen.  

De herenenkels en damensenkel worden verspreid over de dagen; 
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 Iedere blokindeling (vrijdagavond, zaterdag- & zondagmorgen) bestaat minimaal uit 2 uur 

waarbij alle banen ingedeeld worden. Voorkeur is om 3 uur aaneengesloten in te delen. 

Hierdoor voorkomt men dat sommige deelnemers heel vaak kantinedienst moeten draaien, 

omdat er te weinig wedstrijden op een bepaald tijdstip worden gepland. Voorbeeld als men 

alleen de mix indeelt op zondagmorgen waarbij slechts 4 wedstrijden gespeeld worden, dan 

moeten deze deelnemers veel vaker kantinedienst draaien dan de overige deelnemers.  

Het is de bedoeling dat iedereen naar rato even vaak kantinedienst draait tijdens een seizoen; 

 De technische commissie houdt rekening met de vaste baanuren. Men kan deze vaste 

baanuren niet gebruiken voor de indeling. Tevens kan men de deelnemers aan de vaste 

baanuren op dit tijdstip niet indelen voor de competitie, daar ze al staan te tennissen; 

 Indien men in een poule in een weekend tweemaal moet tennissen, dan zal dit aan het begin 

van de rondes gepland worden door de technische commissie en niet aan het eind, om te 

voorkomen dat men in de problemen komt wanneer deze wedstrijden niet gespeeld kunnen 

worden. (o.a. door slecht weer, etc); 

 Het bestuur geeft aan de technische commissie door op welke dagen/uren men geen interne 

competitie uren kan indelen in verband met andere clubactiviteiten; 

 De technische commissie verstrekt diverse malen per ronde een tussenstand van de 

gespeelde wedstrijden. Deze zijn via de website te raadplegen; 

 Indeling van competitie en wedstrijden moeten een week vooraf de start bekend zijn bij de 

leden! 

 Tussen ronde 1 en ronde 2 zal de nieuwe indeling (indien mogelijk) voor woensdagavond 

week 1 gemaakt worden i.v.m. de meivakanties. 

 Er worden geen wedstrijden ingedeeld tijdens ronde 1 en 3 op vrijdagavond van 22.00 tot 

23.00 uur. 

 Tijdens ronde 3 worden er ook geen wedstrijden ingedeeld op zaterdagmorgen van 9.00 tot 

10.00 uur. 

 

 

 

OVERIG 

 Een ronde bestaat uit 8 weekenden inclusief één inhaalweekend; 

 De indeling van de competitie moet zowel buiten als binnen ophangen worden.  

Dit is gemakkelijk voor het invullen van de wedstrijduitslagen; 

 Het wedstrijdschema hangt ook een week voor aanvang bij de kantine; 

 Wedstrijdformulieren hangen tijdig en voldoende in het “labelhok” (vastgemaakt aan een 

touwtje om wegwaaien te voorkomen). 


