Kort (?) verslag seizoen 2017 van de Technische commissie
Jeugd - rood, oranje en groen (bijdrage van Marijke Aandeweg)
De voorjaarscompetitie is dit jaar weer goed verlopen voor
zowel de World Tour als de groene competitie.
Christa Sangers heeft mij geholpen bij het sorteren van de club
shirts voor de kinderen en vanaf heden blijven wij dit samen
doen.
Door de enorme toename van nieuwe jeugdleden hebben wij
besloten (om de kosten voor de club te beperken) om de
clubshirts van de gele competitie spelende kinderen terug te
vragen, zodat wij geen nieuwe shirts hoefden bij te bestellen.
Dit is prima verlopen.
Christa Sangers heeft doorgegeven dat zij mij graag wil gaan
helpen bij de organisatie voor de voor- najaarscompetitie World
Tour en Groene competitie, wat echt super is.
De najaarscompetitie verloopt tot op heden goed.
Jeugd (geel) en senior (bijdrage van Kees Thomasson)
De voorjaarscompetitie is zonder noemenswaardige problemen
verlopen.
De najaarscompetitie loopt op dit moment nog.
1. Nieuw dit jaar is de 8/9 competitie voor de categorie 8/9
spelers, om te kunnen ervaren wat competitie spelen
inhoudt. Een kleine groep leden (13 leden) heeft hiervan
gebruik gemaakt.
2. Wat opvalt is de toename van het aantal competitieteams:
Aantallen teams in voorjaarscompetitie:
2017
2016
Rood (t/m 7 jaar)
2
3
Oranje (8 t/m 11 jaar)
6
6
Groen (10 t/m 12 jaar)
5
5
Jeugd vr middag
2
2
Regio (di t/m za)
27
27
Landelijk (zo)
17
11
Categorie 8/9
2
0
TOTAAL

61

54
1

Aantallen teams in najaarscompetitie:
2017
2016
Rood (t/m 7 jaar)
5
3
Oranje (8 t/m 11 jaar)
4
3
Groen (10 t/m 12 jaar)
7
6
Jeugd vr middag
0
0
Landelijk (di t/m za)
15
13
Landelijk (zo)
12
7
Categorie 8/9
1
0
TOTAAL

44

32

Deze toename maakt, dat vooral op de vrijdagavond en de
gehele zondag (alle jeugdteams spelen sinds 2017 op zondag)
de baanindeling steeds moeilijker wordt.
Omdat we eigenlijk wat baancapaciteit betreft aan het
maximaal planbare aantal teams zitten, is in een overleg met
bestuur, trainer en TC het maximale aantal teams (uitgesplitst
naar jeugd en senior) per wedstrijd dag vastgesteld.
Bij overschrijding van dit maximum zal er geloot worden.
Hierbij zal voor de voorjaarscompetitie vanaf de laagste
categorie geloot worden, om vaste plekken in hoge klassen niet
al bij de inschrijving te verliezen.
In ditzelfde overleg is er ook voor gekozen om de jeugdteams
qua aantal spelers per team wat groter te maken, om hiermee
een beperking van het aantal jeugdteams te krijgen, zonder dat
jeugd uitgesloten wordt van de competitie.
3. Een punt van zorg van de TC is de betrokkenheid van
aanvoerders, de goede niet te na gesproken.
Waar we als TC in onze rol als VCL (Vereniging Competitie
Leider) zoals tegen aan lopen is:
• Bij jeugdteams komt het voor, dat ouders aanvoerder zijn
zonder betrokkenheid bij de tennissport
• Niet of te laat worden de uitslagen ingevoerd op de
website van de KNLTB
• Wedstrijden worden verschoven zonder overleg met de
VCL (lastig ivm het overzicht over de baanindeling
Wij zullen proberen door een andere opzet van de middag
waarop de ballen e.d. uitgereikt worden, mondeling info te
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geven aan nieuwe aanvoerders: een tijdstip voor ervaren
aanvoerders en een tijdstip voor onervaren aanvoerders.
4. Door de toename van het aantal teams is de kans op
fouten maken bij de opgave van de vele teams bij de
KNLTB toegenomen. De 2 VCL’ers hebben daarom
afgesproken om in kritieke fasen van ons werk elkaar te
controleren, zodat in de toekomst niemand meer
teleurgesteld zal worden.
Heerenveen, 08-10-2017
Kees Thomasson, mede namens Marijke Aandeweg en Bertil
Kuipers.
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