
STB (Stadskanaalster Tennis Bond)

Hockeypad 1

9502 WB Stadskanaal  

Tel. 0599-613261

Aanvangstijden competitiewedstrijden

Dag Aanvangstijd  

Maandag : Heren dubbel 55+ : 13.00 uur

Dinsdag : Dames (met enkel competitie) : 09.30 uur

Woensdag : V & W damescompetitie : 09.00 uur

: Districtscompetitie: Jeugd : 13.30 uur

Donderdag : Districtscompetitie: Damesdubbel : 09.30 uur

: V & W Heren en gemengde competitie : 19.00 uur

Zaterdag : Districtscompetitie: Jeugd : 09.00 uur

: Districtscompetitie: Heren, dames, gemengd en 35+ : 13.00 uur

Zondag : KNLTB competitie : 10.00 uur

Bovenstaandse tijden zijn van toepassing bij de thuiswedstrijden van de STB-teams.

Hiervan kan alleen worden afgeweken in overleg met de desbetreffende competitieleider.

Voor uitwedstrijden kunnen andere aanvangstijden gelden. Let dus goed op de 

vermelde aanvangstijden op de uitnodigingen voor de uitwedstrijden.

Competitie



Consumpties

Voor de uitgave van consumpties gelden de volgende afspraken:

Dagen Gastspelers Begeleiders STB Spelers

Maandag 1 Koffie / Thee

Dinsdag 1 Koffie / Thee

Woensdag

junioren 1 Ranja 1 Koffie / Thee 1 Ranja  

senioren 1 Koffie / Thee

Donderdag 1 Koffie / Thee

Zaterdag  

junioren 1 Bon 1 Koffie / Thee 1 Bon

senioren 1 Koffie / Thee

Zondag

junioren 1 Bon 1 Koffie / Thee 1 Bon

senioren 1 Bon 1 Koffie / Thee 1 Bon

Competitieleider:

KNLTB en District senioren   

Kees Weinbrecher   

Noordzijde 105   

Tel. 06-39766296  

9515 PD Gasselternijveenschemond



Taak van de aanvoerder

Voor aanvang van de competitie:

Contact opnemen met de teamgenoten, checken of de teamgenoten in het bezit zijn van 

hun spelerspasje, speldata doorgeven en een reisschema maken voor de uitwedstrijden.

Let op: Zonder geldig spelerspasje mag men niet spelen.

Bij thuiswedstrijden:

1. Een half uur voor aanvang van de wedstrijd, op het tennispark, aanwezig zijn.

2. Zorgen dat de ballen aanwezig zijn.

3. Dat de banen klaar zijn, zonodig sproeien. (i.o.m. baancommissie)

4. Tegenpartij verwelkomen en kleedkamers wijzen.

5. Wedstrijdformulier zorgvulding invullen.

Voor aanvang van de wedstrijden: formulier invullen (Let op speelsterkte); gelijktijdige

overhandiging van het formulier van ploeguitwisseling (in het boekje is hiervoor een

speciaal formulier opgenomen), de ledenpasjes aan de spelers teruggeven.

6. Na overleg met de T.C. / baandienst de banen aanwijzen.

7. Zorgen dat tijdig met de wedstrijden worden begonnen.

8. Wedstrijdformulier invullen:

a. Na afloop van elke partij: de setstanden invullen.

b. Na afloop van alle partijen controleren of  het formulier goed is ingevuld.

c. Vervolgens het formulier zelf tekenen en door de aanvoerder van de tegenpartij

    laten tekenen.

d. De voorgeschreven kopie meegeven aan de aanvoerder van de tegenpartij.

e. Het origineel van het wedstrijdformulier en de kopie bestemd voor het secretariaat

    deponeren in de daarvoor bestemde brievenbus in het clubgebouw. Deze formulieren

    dienen op de wedstrijddag voor 20.30 uur in deze brievenbus te zijn gedeponeerd.

9. Na afloop van elke partij er voor zorgen dat de banen worden geveegd en de ballen

worden verzameld. De aanvoerder blijft gedurende de competitie verantwoordelijk

voor de ballen.

10. Het tennispark niet verlaten voordat de tegenpartij is vertrokken.

11. De aanvoerder dient mede zorg te dragen voor een sportief en plezierig verloop van

een competitiedag.



Bij uitwedstrijden:

1. Zo nodig contact opnemen met de aanvoerder van de tegenpartij.

2. Voor vertrek controleren of elke speler zijn ledenpasje bij zich heeft.

3. De kopie van het wedstrijdformulier, bestemd voor het secretariaat van STB, op de

dag van de wedstrijd voor 20.30 uur in de brievenbus in het clubgebouw deponeren.

Met ingang van het seizoen 2006 dient de aanvoerder op internet onder

onder WWW.KNLTB.NL te kijken naar de uitnodiging voor de uit te spelen)

partijen. (zie handleiding in dit progamma)

Bij regen:

Als het een uur voor aanvang van de wedstrijd heeft geregend en de banen (nog) niet 

bespeelbaar zijn ( na overleg met de T.C. of baancommissaris) zo spoedig mogelijk contact 

opnemen met de aanvoerder van de tegenpartij en afspreken dat ze wachten met vertrek 

tot nader order.

Zodra duidelijk is of er wel dan niet gespeeld kan worden opnieuw contact opnemen met de

aanvoerder van de tegenpartij.

Richtlijnen voor het inhalen van uitgevallen/afgebroken thuiswedstrijden:

1. Alle verzoeken voor thuiswedstrijden dienen via de verenigingscompetitieleider

(VCL) te lopen.

2. De VCL zal bij de behandeling van de verzoeken de richtlijnen hanteren zoals die door

de KNLTB/District worden gehanteerd.

3. Volgens een bestuurbesluit van de Dec. 1987 kunnen in bijzondere omstandigheden

wedstrijden anders worden ingepland. (Niet strijdig met de richtlijnen van de 

KNLTB/District).



Verandering van de aanvangstijd:

Bij verandering van de vastgestelde aanvangstijd dient men altijd contact opnemen met de 

tegenpartij en overleg plegen met de VCL.

Tekort aan spelers/speelsters:

Bij een tekort aan spelers/speelsters voor de competitiedag in eerste instantie zelf voor

invallers zorgen. Onmiddellijk contact opnemen met de VCL als dit niet lukt.

Let op bij het opstellen van de invaller(s) op de juiste speelsterke volgorde en of de invaller(s)

niet meer dan 1 keer heeft gespeeld in een hogere klasse. (zie overzicht Volgorde van

de klassen i.v.m. invalbepalingen).

Boetes:

Alle door de KNLTB opgelegde boetes komen voor rekening van het team die 

de boete heeft veroorzaakt.


