Veelgestelde vragen van de Groene competitie
Competitie spelen bij een andere vereniging?
Het is mogelijk om een lid van een andere vereniging in je 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 betreffende kind op de eigen club geen team heeft waar het in kan
spelen. Voor aanvang van de competitie kan de speler worden vermeld bij de inschrijving
(ploegopgave). Wanneer de competitie aangevangen is, mail dan naar
ledenservice@knltb.nl. De KNLTB maakt vervolgens een (gratis) Competitie lidmaatschap
aan. De speler komt niet voor in de teamopstelling tijdens de digitale ploegopstelling. Dit
kan later worden ingevoerd bij de uitslagen. Wij adviseren verenigingen om goed samen te
werken, zodat er zoveel mogelijk spelers mee kunnen spelen aan de Kia Tenniskids
competitie.
Let op: deze speler mag niet uitkomen voor meer dan 1 vereniging in dezelfde
competitiesoort (zoals de groene competitie). Anders zou het theoretisch mogelijk zijn dat
het kind speelt tegen een team waar het eerder in dezelfde competitie deelgenoot van was.
Mag je spelen voor twee verenigingen? Ook in combinatie groen – geel of groen –
groen?
De basisregel van competitie spelen is dat je voor één vereniging uitkomt. Volgens het
Competitiereglement (CR) bestaat de mogelijkheid om dispensatie te verkrijgen om voor
twee vaste teams te mogen spelen, ook als dit bij twee verenigingen betreft. Echter een
voorwaarde is dat het twee verschillende competitiesoorten zijn die op verschillende
dagdelen plaatsvinden volgens het wedstrijdprogramma. Groen valt onder Tenniskids en
niet alles van het CR is voor Groen van toepassing. Hieronder enkele uitzonderingen:
1. 2x in de week spelen voor twee clubs in de combinatie groen – geel mag zonder
dispensatie. Er zijn wel een paar voorwaarden waar je aan moet voldoen:
a. Je moet KNLTB-lid zijn van de club waar je de gele competitie voor wilt spelen.
b. Je moet voldoen aan de leeftijd voor zowel groen als geel.
Mag je spelen in twee kleuren Oranje/Groen/Junioren?
De filosofie van Tenniskids is dat ieder kind in de eigen kleur speelt volgens de
leeftijdentabel. Je kunt niet bijv. oranje én groen zijn, het is óf – óf. In overleg met de trainer
wordt bepaald welke kleur het beste bij het kind past. Kinderen die in het lopende
kalenderjaar Groen aankunnen en daarin gaan spelen, zouden oranje dan eigenlijk los
moeten laten. We verbieden het spelen in twee kleuren niet, maar we stimuleren het
ook niet. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn om een team in groen te completeren. Hetzelfde
geldt voor de combinatie Groen en Junioren Geel.
Voorwaarde is dat het kind de juiste leeftijd heeft voor de kleur waarin het wil spelen.
Spelen in twee kleuren mag zelfs als dit zou leiden tot 2x in de week spelen, daar is geen
aparte dispensatie aanvraag voor nodig. Let op: dit geldt dus alleen voor de combinatie
oranje-groen, of groen-geel.

Mag je in de invallen in Groen-Groen of Groen-Geel ook 2x in de week spelen?
Ook als een wedstrijd is verplaatst?
Ja, dat mag. Hier is ook geen aparte dispensatie voor nodig. Een speler mag bijvoorbeeld
de ene week in het Groene team spelen en de andere week in het andere gele team
spelen. Liever zien wij dat de kinderen een vast team hebben en niet teveel wisselen. Let
wel op dat de spelers niet op hetzelfde moment spelen en dient de juiste leeftijd te hebben.
Moeten we in Groen een teamopstelling maken volgens sterkte van de ledenpas?
Nee, je hoeft niet de sterkte volgens de ledenpas aan te houden. Speelsterkte zegt nog zo
weinig in groen omdat de kinderen nog nauwelijks DSS-resultaten hebben behaald. Het
advies is wel om een volgorde van vaardigheid aan te houden, zodat de
betere kinderen van beide teams ook tegen elkaar spelen en de minder
vaardige kinderen ook. Daar leert iedereen het meeste van en de intentie van Tenniskids
groen is nog steeds dat kinderen wedstrijdervaring opdoen. DSS resultaten tellen wel mee
in de competitie.
Mag een kind ook 2x een singel spelen, of 2x een dubbel in dezelfde
competitiewedstrijd?
Nee, dat is helaas niet toegestaan. Ook niet wanneer een team incompleet is (team met
drie kinderen. Ieder kind mag per competitiewedstrijd maximaal 1 singel en 1 dubbel
spelen. Bij een onvoltallig team (minder dan 4 kids in een team) moet je de partijen
opgeven die niet gespeeld kunnen worden (dit zijn punten voor het team dat wel compleet
is). Bij een team met 3 kinderen moet de 4 singel en de 2 dubbel worden opgeven. Bij een
team met 2 kinderen geldt dat de 3 en 4 singel en 2 dubbel moet worden opgegeven.
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We willen een wedstrijd in de Groene competitie verplaatsen. Mag dat?
We willen uiteraard dat het oorspronkelijke wedstrijdprogramma zoveel mogelijk wordt
aangehouden. Echter, er kunnen omstandigheden zijn waarbij het verplaatsen van een
wedstrijd wenselijk is. Denk bijv. aan schoolactiviteiten (tijdens de voorjaarscompetitie), of
vakantieperiode. Verplaatsen is niet toegestaan bij verhindering van een enkele speler. In
onderling overleg met de tegenstander mag de wedstrijd worden verplaatst, op voorwaarde
dat de wedstrijd is gespeeld vóór de laatste reguliere speeldag. Het blijft echter altijd een
verzoek aan de tegenstanders, het kan niet eenzijdig worden opgelegd. Als er kinderen
verhinderd zijn, hoor je als vereniging invallers te regelen. Indien er in overleg is gekozen
voor verplaatsing, dan dient de inhaaldatum uiterlijk op de oorspronkelijke speeldag te zijn
vastgelegd bij de betreffende wedstrijd. Voor uitval door regen geldt dat de eerstvolgende
inhaaldag dient te worden benut.
Moet er op iedere speeldag met nieuwe ballen worden gespeeld?
In groen hoeft er niet op iedere speeldag met nieuwe ballen te worden gespeeld. Er mogen
met oude ballen gespeeld worden mits deze in goede staat zijn (niet versleten).

