TENNISCLUB “T.C. HELIOS”
Postbus 5103, 6097 ZJ Heel, tel. clubgebouw 0475 572450

Beste senioren,
Bij deze nodig ik jullie van harte uit om je in te schrijven voor de Voorjaarscompetitie van het seizoen 2018.
Bijgaand de benodigde informatie als speeldata, het reglement én het inschrijfformulier.
Speciale aandacht gewenst voor de 3 belangrijke wijzigingen per dit voorjaar: verkort spelen voor dubbelpartijen,
compact spelen alleen voor competitie nieuwe stijl en versoepelde invalregels. Lees aub de bijgeleverde informatie
goed door.
Ook graag jullie aandacht voor de competitievormen Nieuwe Stijl van de KNLTB die worden aangeboden. Met deze
nieuwe vormen is het mogelijk om meer leden competitie te kunnen laten spelen, verspreid over meer dagen in de
week. Op het bijgevoegde inschrijfformulier worden alle nieuwe inschrijfmogelijkheden duidelijk aangegeven.
Mocht je willen deelnemen met een team aan een van de vormen van competitie in het voorjaar van 2018 dan
dient het volledig ingevulde inschrijfformulier uiterlijk 3 december 2017 binnen te zijn, bij voorkeur digitaal via
joeriverlinden@live.nl en anders in de brievenbus op Daalzicht 40, 6097 EM in Heel.
Alle algemene informatie over de voorjaarscompetitie is na te lezen via de KNLTB site:
http://www.knltb.nl/tennissers/competitie/algemene-informatie/
Maar mochten jullie na het lezen van de informatie alsnog vragen hebben, dan kunnen jullie altijd terecht bij
onderstaande.

Namens de wedstrijdcommissie,
Joeri Verlinden
06-23688856
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Goud sponsor:

Zilver sponsoren:

Financiële ondersteuning:

TML Roermond

Jumbo Roel Heerschap Heel

Wim Slangen Sports Echt

RBH Roermond

Hotel-Grand Café Heere van Heel

Installatiebedrijf Verkoulen & Zn Heel

Schildersbedrijf Reijven VOF Haler

Peeters Tweewielers Heel

Fysiotherapie Serton Heel

Assurantiën H.M. Geurts BV Heel

Boels Zanders Advocaten

Jeroen Segers Makelaardij Heel

Frenk Jetten Vertrouwd Advies Heel

Rabobank Peel, Maas en Leudal

Belangrijke wijzigingen per Voorjaar 2018
1.

Met ingang van de Voorjaarscompetitie 2018 heeft de KNLTB besloten om ‘’Verkort Spelen’’ te introduceren.
Dit betekent dat in alle competitievormen, jeugd & senioren, de derde set in het dubbelspel wordt vervangen
door een wedstrijdtiebreak. Volgens de KNLTB zou dit competitiespelen attractiever maken en minder tijd
kosten voor de teams.

2.

Door de introductie van Verkort Spelen zal Compact Spelen voor alle competitiesoorten, behalve de 8&9 en
Zomeravond competitie, niet meer mogelijk zijn.

3.

De regels omtrent invallen worden versoepeld voor de Voorjaarscompetitie 2018. Voor een speler die vaker dan
één keer per week competitie wil spelen hoeft niet langer dispensatie te worden aangevraagd. Echter, er geldt
hier wel nog steeds de regel dat de speler die meer dan één keer in een hoger geklasseerd team heeft
gespeeld, nog steeds dispensatie nodig heeft om daarna weer lager te kunnen spelen. Belangrijk is dan ook
dat vervangers die op een andere competitiedag willen spelen of, twee keer in een weekend, dit
aangeven bij de wedstrijdcommissie. Deze zal dan bepalen of het mogelijk is.

Informatie competitie Nieuwe Stijl Voorjaar 2018
De 8 & 9 competitie
Competitie speciaal voor speelsterktes 8 & 9; perfect als je net pas speelt of nog nooit competitie hebt gespeeld.
De wedstrijden in deze competitie tellen niet mee voor je speelsterkte.
Speeldagen zijn donderdagavond en zondagmiddag. Je kiest voor de gehele competitieperiode één dag, dus als je
op donderdagavond wilt spelen zul je de rest van de competitie op donderdagavond spelen.
Inschrijven voor de beginnerklasse of de klasse waarin de meeste al een poosje tennissen. Er worden per keer 2
dubbels gespeeld waar elke combinatie mogelijk is. Alle spelers moeten voor 1 januari 2002 geboren zijn en er zijn
minstens drie teamleden nodig. Meer informatie over deze competitievorm:
http://www.centrecourt.nl/themas/competitie-en-toernooien/competitie-nieuwe-stijl/89-competitie/
De Zomeravond competitie
Deze competitie wordt gespeeld op de woensdagavond (vanaf 19:00). Gezelligheid is hier in de basis belangrijker
dan winnen. Er worden 4 dubbels gespeeld, waarbij elke combinatie mogelijk is (4x HD, 4x DD of HD, DD en 2x GD).
Een bijkomend voordeel van deze competitiesoort is dat je mee kunt doen, óók als je meedoet aan de ‘reguliere’
Voorjaarscompetitie. Alle spelers moeten 17 jaar of ouder zijn (spelers moeten voor 1 januari 2002 geboren zijn) en
er zijn minstens 4 spelers per team.
Meer informatie over deze competitievorm: http://www.centrecourt.nl/themas/competitie-entoernooien/competitie-nieuwe-stijl/zomeravondcompetitie/
NB: De KNLTB heeft voor de 8&9 Competitie en de Zomeravond Competitie het zogenaamde “Compact
Spelen” verplicht gesteld.
e
Bij Compact Spelen wordt de 3 set vervangen door de supertiebreak (tot de 10 punten met 2 punten verschil). Bij
een 40-40 stand wordt er een beslissend punt gespeeld. Bij dit punt mag de ontvanger kiezen van welke kant hij de
bal wil ontvangen. Wie dit punt wint, wint dan ook direct de game. Géén voordeel of nadéél dus! In een dubbelspel
mogen de spelers van het ontvangende team niet van plaats wisselen bij het ontvangen van het beslissend punt. In
een gemend dubbelspel moet de speler van hetzelfde geslacht als de serveerder het beslissend punt ontvangen. De
spelers van het ontvangende team mogen niet van plaats wisselen bij het ontvangen van het beslissend punt. Een
groot voordeel van deze vorm is dat de gemiddelde duur van de wedstrijden omlaag gaat.
Meer informatie over Compact Spelen: http://www.knltb.nl/siteassets/1.knltb.nl/downloads/tennissers/regelgeving/knltb_tennisspelregels.pdf (pagina 26)
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‘Reguliere’ Voorjaarscompetitie 2018
Zie voor alle mogelijke vormen het inschrijfformulier.
Leeftijden
 Deelname aan de voorjaarscompetitie 17+ is alleen mogelijk voor die spelers of speelsters die geboren zijn
vóór 1 januari 2002.
 Deelname aan de voorjaarscompetitie 35+ is alleen mogelijk voor die spelers of speelsters die geboren zijn
vóór 1 januari 1984.
 Deelname aan de voorjaarscompetitie 50+ is alleen mogelijk voor die spelers of speelsters die geboren zijn
vóór 1 januari 1969.
Speeltijden Voorjaarscompetitie 2018
Dinsdagmorgen
: 09.30 uur
Donderdag
: 10.00 uur
Vrijdagmiddag
: 13.00 uur
Vrijdagavond
: 19.00 uur
Vrijdagavond op tijd
: 19.00 uur of 20.00 uur
Zaterdag
: Variabel tussen 09.00 – 14.00 uur
Zondag
: Variabel tussen 09.00 – 14.00 uur
Algemene opmerkingen
 Indien je niet op alle speeldagen beschikbaar bent, maar toch competitie wenst te spelen, kun je je als reserve
opgeven.
 Van alle deelnemers zal een door het bestuur nog vast te stellen competitiebijdrage gevraagd worden.
 Sinds enkele jaren is het mogelijk in de districtscompetitie om voor een speler dispensatie aan te vragen om in
twee competitiesoorten (dus per speelweek twee keer) te mogen uitkomen. Dit zal echter voor een groot
gedeelte vervallen door ‘Verkort Spelen’. Deze dispensatie moet alleen nog aangevraagd worden als het
verschil tussen de klassesterktes van de twee teams groter is dan 2. Ook het spelen voor twee verenigingen is
met dispensatie mogelijk. Deze dispensatie wordt verleend onder bepaalde voorwaarden. Bij vragen hierover
kan men zich wenden tot de wedstrijdcommissie. Deze zullen eventuele dispensaties aanvragen.
 Omdat het steeds moeilijker is om de kantine tijdens de competitie bezet te krijgen, is het mogelijk dat een
thuisspelend team verantwoordelijk is voor de kantine. Dit team heeft dan de verantwoordelijkheid over het
bedienen van onze gasten en zorgen er op het einde van de dag voor dat de kantine schoon achter gelaten
wordt. Hierbij is het ook mogelijk dat niet ieder team een keer verantwoordelijk is voor de kantine, of dat teams
2 speelronde verantwoordelijk zijn voor de kantine. Tijdens het uitreiken van de competitiepapieren wordt dit
kenbaar gemaakt.
 Om misverstanden bij aanmelding te voorkomen zal ik na ontvangst van de competitiepapieren een
bevestiging sturen binnen 2 dagen. Heb je de papieren ingeleverd maar geen bevestiging ontvangen? Neem
dan contact op met onderstaande.
 Terugtrekking van ploegen kan een boete als gevolg hebben. Wanneer een team zich terug voor
bekendmaking van de indeling, wordt dit door de KNLTB beboet met 115 euro. Terugtrekking van een ploeg ná
publicatie van de indeling wordt door de KNLTB beboet met 225 euro. De kosten die T.C. Helios hiermee zal
maken worden verhaald op het desbetreffende team.
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SPEELDATA VOORJAAR 2018
Indien je je opgeeft voor een competitiesoort, dien je in principe beschikbaar te zijn voor alle speeldata van de
competitie waarin je wenst te spelen.
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BIJLAGE 1: INSCHRIJFFORMULIER VOORJAARSCOMPETITIE 2018
Samenstelling team
Naam

Geb. datum

Speelsterkte
Enkel

Bondsnr KNLTB

E-mailadres

Tel. nummer

Dubbel

Captain

Ik wil graag deelnemen aan de voorjaarscompetitie 2018 in de volgende categorie:
Opgave voor

Dag

Dagdeel

Leeftijd

Dames Dubbel

dinsdag

morgen

35+

4x DD

Dames Dubbel

donderdag

avond

17+

4x DD

Gemengd Dubbel

donderdag

avond

17+

DD - HD- 2x GD

Gemengd Dubbel

vrijdag

middag

50+

DD - HD - 2x GD

Heren Dubbel

vrijdag

middag

50+

4x HD

Dames Dubbel

vrijdag

avond

17+

4x DD

Heren Dubbel

vrijdag

avond

17+

4x HD

Gemengd Dubbel

vrijdag

avond

17+

DD-HD-2x GD

Dames Dubbel

vrijdag

avond

35+

4x DD

Gemengd Dubbel

vrijdag

avond

35+

DD - HD - 2x GD

Heren Dubbel

vrijdag

avond

35+

4x HD

Dames (2xE 3xD)

zaterdag

hele dag

17+

2x DE - 3x DD

Gemengd

zaterdag

hele dag

17+

DE - HE - GD - DD - HD

Heren

zaterdag

hele dag

17+

4x HE - 2x HD

Dames Dubbel

zaterdag

hele dag

35+

4x DD

Gemengd

zaterdag

hele dag

35+

DE - HE - GD - DD - HD

Gemengd Dubbel

zaterdag

hele dag

35+

DD - HD - 2x GD

Heren

zaterdag

hele dag

35+

4x HE - 2x HD

Heren Dubbel

zaterdag

hele dag

35+

4x HD

Heren Dubbel

zaterdag

hele dag

50+

4x HD

Gemengd

zondag

hele dag

35+

DE - HE - GD - DD - HD

Heren

zondag

hele dag

35+

4x HE - 2x HD

Dames

zondag

hele dag

n.v.t

4x DE - 2x DD

Gemengd

zondag

hele dag

n.v.t

2x DE - 2x HE - DD - HD - 2x GD

Heren
8 & 9 competitie

zondag
beginnerklasse

hele dag
donderdag

n.v.t
17 +

4x HE - 2x HD
2x Dubbel (alle combi’s mogelijk)

8 & 9 competitie

beginnerklasse

zondag

17 +

2x Dubbel (alle combi’s mogelijk)

Compact spelen

8 & 9 competitie

meer ervaren-klasse

donderdag

17 +

2x Dubbel (alle combi’s mogelijk)

Compact spelen

8 & 9 competitie

meer ervaren-klasse

zondag

17 +

2x Dubbel (alle combi’s mogelijk)

Compact spelen

Zomeravond-competitie

n.v.t.

woensdagavond

17 +

4x HD

Compact spelen

Zomeravond-competitie

n.v.t.

woensdagavond

17 +

4x DD

Compact spelen

Zomeravond-competitie

n.v.t.

woensdagavond

17 +

1xHD, 1xDD, 2xGD

Nieuw!!

Compact Spelen
Compact spelen

Soort competitie

Partijen
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BIJLAGE 2: COMPETITIEREGLEMENT VOORJAARSCOMPETITIE 2018
Betekenis
Dit reglement stelt regels voor de organisatie en het verloop van de competitie van Tennisvereniging T.C.
Helios te Heel voor seniorleden.
Artikel 1.
De KNLTB organiseert de voorjaarscompetitie.
T.C. Helios neemt deel aan de volgende competities:
- Districtscompetitie regio Zuid Voorjaar 2018 en
- Perry KNLTB Landelijk Voorjaars Competitie 2018
Artikel 2.
Het Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB) Competitiereglement 2018 en het KNLTB Regio Zuid
Regiocompetitieboek 2018 zijn van toepassing.
Artikel 3.
De competitie omvat de volgende spelsoorten: het enkelspel (vrouwen en mannen), het dubbelspel (vrouwen en
mannen) en het gemengd dubbelspel.
Het aantal wedstrijden per competitiedag is afhankelijk van de competitiesoort waarin je speelt (damesteam,
herenteam of gemengde team).
Artikel 4.
De data van de voorjaarscompetitie staan vermeld op de website van de KNLTB en op het inschrijfformulier.
Artikel 5.
Iedere deelnemer aan de voorjaarscompetitie dient op de te spelen competitiedagen beschikbaar te zijn.
Artikel 6.
Aan de voorjaarscompetitie nemen uitsluitend leden van T.C. Helios deel. Wanneer een team niet compleet is kan
een speler van een andere vereniging een speciaal competitielidmaatschap aanvragen, dit dient in overleg te gaan
met het bestuur.
Artikel 7.
Iedere competitiewedstrijd op zaterdagmorgen en zondag wordt gespeeld om twee gewonnen sets. Bij de stand 66 wordt een tiebreak gespeeld (bij elke set van toepassing). De regels kunnen tussentijds nog aangepast worden
door de KNLTB.
Op vrijdagavond zal de 3e set in de vorm van een super tiebreak gespeeld worden (10 punten).
Let op bij de Perry KNLTB Landelijk Voorjaars Competitie – gemengde teams worden bij de mixpartijen het principe
e
van een super-tiebreak toegepast (3 set is een tiebreak tot 10).
Artikel 8.
De inschrijving dient te geschieden middels het inschrijfformulier dat vroegtijdig door de technische commissie per
e-mail aan alle seniorleden wordt verstrekt. De inschrijving sluit uiterlijk op 3 december 2017.
Artikel 9.
Een deelnemer mag zich voor maximaal 2 competitiedagen inschrijven. Voor de betreffende deelnemer wordt
dispensatie aangevraagd. De dispensatieregels en -voorwaarden die van toepassing zijn, worden opgesteld door de
KNTLB en zijn leidend.
Artikel 10.
De teams worden door de KNLTB ingedeeld in een klasse volgens de op hun KNLTB-spelerspas vermelde
speelsterkte.
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Artikel 11.
Het team behoort uit minimaal 4 spelers te bestaan, bij voorkeur meer spelers om uitval te voorkomen.
Artikel 15.
Ben met een compleet team op tijd aanwezig, d.w.z. uiterlijk 30 minuten voor aanvang van de wedstrijden en
spreek bij uitwedstrijden zelf het vertrektijdstip af.
Het team is zelf verantwoordelijk voor de compleetheid van het team. Indien een team niet compleet is, kan dit
financiële consequenties hebben voor TC Helios en kunnen eventueel verhaald worden bij het betreffende team.
Artikel 17.
TC Helios stelt per team de benodigde blikken tennisballen beschikbaar.
Artikel 18.
Iedere competitiespeler dient in het bezit te zijn van een geldig spelerspasje, anders is deelname aan de competitie
niet toegestaan.
Artikel 19.
Zorg voor aanvang van de wedstrijd(en) voor de controle van de spelerspasjes en het invullen van de formulieren.
Artikel 20.
Als het team thuis speelt, dient het KNLTB competitieformulier door de aanvoerders zelf ingevuld te worden.
Artikel 21.
Indien een competitiedag op de geplande dag geen doorgang kan vinden (bijvoorbeeld i.v.m. het weer) dient de
wedstrijddag op de eerstvolgende inhaaldag ingehaald te worden.
Artikel 22.
Een wedstrijddag verplaatsen (op eigen initiatief of op verzoek van de tegenstander) is niet toegestaan. Hiervoor
dienen jullie contact op te nemen met verenigingscompetitieleider Joeri Verlinden.
Artikel 23.
De uitslagen en standen worden op de website van de KNLTB gepubliceerd. Via de site www.knltb.nl kunnen de
uitslagen en standen worden bekeken.
Artikel 24.
Ieder team is verplicht in te loggen op mijnknltb.nl voor meer informatie over de te spelen competitiedagen en
tegenstanders. Op mijnknltb.nl staat o.a. informatie over de aanvangstijden, de contactpersonen van de
verenigingen, verwijzingen naar clubgegevens (route en site).
Artikel 25.
Contactgegevens verenigingscompetitieleider : Joeri Verlinden, Daalzicht 40, 6097 EM Heel,
telefoonnummer 06-23688856, e-mail joeriverlinden@live.nl
Artikel 26.
Een deelnemer dient zich tijdens een competitiedag/-wedstrijd correct te gedragen, zowel op als buiten de
tennisbaan. Stel je netjes voor aan de tegenstanders, gedraag je sportief. Bedenk dat je een visitekaartje van T.C.
Helios bent.
Artikel 27.
Indien er ongeregeldheden, misdragingen etc. geconstateerd worden kan de technische commissie en/of het
bestuur overgaan tot schorsing, waarschuwing en/of uitsluiting.
blz. 7 van 8

Artikel 28.
Indien er een overcapaciteit van het aantal teams per speeldag ontstaat, geldt de toelating op volgorde van tijdstip
van inschrijving. Dit geldt in het algemeen alleen voor de vrijdagavond (maximaal 6 inschrijvingen). Op zaterdag en
zondag is het over het algemeen voldoende plek. Wil je dus zeker zijn van het spelen van competitie dan kan dit
een goede optie zijn.
Artikel 29.
Omdat het steeds moeilijker is om de kantine tijdens de competitie bezet te krijgen, is het mogelijk dat een
thuisspelend team verantwoordelijk is voor de kantine. Dit team heeft dan de verantwoordelijkheid over het
bedienen van onze gasten en zorgen er op het einde van de dag voor dat de kantine schoon achter gelaten wordt.
Hierbij is het ook mogelijk dat niet ieder team een keer verantwoordelijk is voor de kantine, of dat teams 2
speelronde verantwoordelijk zijn voor de kantine. Tijdens het uitreiken van de competitiepapieren wordt dit
kenbaar gemaakt.
Artikel 30.
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de technische commissie.

Dit reglement is vastgesteld door de technische commissie van TC Helios op 26-10-2017.
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