
Meedoen aan de competitie 

Je hebt je aangemeld voor de competitie en dan… de spelregels bij TEZ: 
Als team ben je verantwoordelijk voor de competitie afdracht aan de KNLTB. De aanvoerder ontvangt 
hiervoor de rekening van de penningmeester. 

Tennis en padel zijn andere competitie vormen dan je bij bv teamsporten gewend bent. 
Er wordt door een team gespeeld, van 4 of 5 spelers. 
padel kent 4 competities per jaar (voorjaar, zomer, najaar en winter), tennis 2 (voorjaar 
en najaar). 
 
Competitie spelen bij TEZ in 2023  
Als je alleen competitie wilt spelen hebben wij de volgende spelregels: 

- Je kunt alleen als team aanmelden 

- Je moet overleg hebben gehad met VCL om te kijken of er wel plaatst is  

Teams met TEZ leden gaan voor! 
- Je moet er zelf voor zorgen dat je lid bent bij de KNLTB (eenmalig aanmelden bij KNLTB) 

- Je kunt enkel van de banen gebruik maken tijdens de competitie tijden  

- Kosten zijn 40 euro per competitie voor het baan gebruik.  

Dit is excl. de teambijdrage aan de KNLTB voor de competitie  
MAAR 
Bij TEZ kun je nog steeds lid worden (wij hebben (nog) geen ledenstop) 

 
 

Tennis 
Senioren kunnen kiezen tussen verschillende 17+ competities, zie ook KNLTB-site (dubbel, mixed al 
dan niet met enkelpartijen). 

Jeugd speelt in elk geval enkel- én dubbelpartijen. 
Dubbels worden zodanig gespeeld, dat je niet 2 keer met dezelfde partner mag 
spelen. Je speelt om 2 gewonnen sets. 

In de dubbel is de 3eset een tiebreak, in een enkelpartij wordt een hele set gespeeld. 
Sommige competities wijken hierin af Overleg dat vooraf goed met de tegenstander. 

 
Padel 

Je speelt 2x2 dubbel partijen. 
Dubbels worden zodanig gespeeld, dat je niet 2 keer met dezelfde partner mag 
spelen. Je speelt om 2 gewonnen sets. 

Een derde beslissende set is veelal een tie-break. Voor de wedstrijd en als er voldoende ruimte op 
de banen is kun je voor een derde set kiezen, dit moet je vooraf samen afspreken. 

 
Afspraken 
Bij slecht weer moet je minimaal 30 min wachten en als er dan niet gespeeld kan worden, ga je voor 
een inhaalmoment. Dit kun je dan samen afspreken, er zijn vanuit de KNLTB geschikte inhaal dagen 
aangewezen. 

Vergeet niet de verplaatste wedstrijd te melden bij de VCL en kantine commissie i.v.m. nieuwe 
reservering voor banen en kantine. 

De aanvoerder neemt contact op met het bezoekende team i.v.m. aanvangstijd. Deze is vastgelegd 
i.o.m. VCL i.v.m. de gereserveerde banen. Afwijken kan enkel na overleg met de VCL (wederom 
i.v.m. de baanreservering). 

Het thuisspelende team zorgt voor nieuwe ballen, als je 2 banen hebt dus 2 blikken ballen. 
Het thuisspelende team verzorgt wat hapjes, iets bij de koffie, en iets hartigs bij de drankjes. 
De aanvoerder van de thuisspelende ploeg vult de uitslag in op de KNLTB app. Meestal 
worden de consumpties op een kaartje gezet en na afloop de kosten gedeeld. 

 
Ben je als team niet volledig , en kom je er met je tegenstander niet uit om een inhaaldatum af te 
spreken, neem dan contact op met de VCL. Want ook dan moet er een wedstrijdformulier correct 
worden ingevuld, 



Niet opkomen betekend een boete en die moet het team betalen. 
 

Bij TEZ wordt een aanvoerder benaderd die de bardienst moet regelen. Als je het enige 
thuisspelende team bent, dan wordt er van je team verwacht: 

- Sleutel ophalen bij het sleuteladres 
- Bar bemannen en vergeet niet af te rekenen ( dus consumpties opschrijven) 
- Na afloop keuken en kantine opruimen (NB vaat) 

- Na afloop koelkasten bijvullen 
- Afwasmachine draaien en uitzetten 

- Na afloop verwarming terugdraaien 
- Na afloop baanverlichting uit 
- Bij vertrek alle lichten uit (ook buiten) 
- Alles afsluiten, ook beide kantine deuren, en de poort dicht 
- Denk aan het alarm 
- Sleutel terugbrengen naar het sleuteladres 
Bij jeugdwedstrijden worden er ouders bij toerbeurt gevraagd dit te regelen. 

 
Mochten er andere leden op de banen zijn  dan mag je de kantine open houden, of je sluit af als je 
naar huis wilt. In overleg kan/mag je de verantwoording overdragen aan een ander lid. Deze moet 
dan afsluiten, en de sleutel wegbrengen naar het sleuteladres. 

 
Veel speelplezier. 


