
COMPETITIE REGLEMENT VAN T.V. ESTEREN 

 

1. Elk lid van T.V. Esteren dat tenminste een seizoen lid is van de vereniging, danwel een lid dat 

vanwege een bijzondere reden tijdelijk op de wachtlijst staat, mag zich als lid van een team 

inschrijven voor de Districtscompetitie. 

Van individuele inschrijvingen zal de competitieleider/ster trachten een team te formeren, mits 

er geen overinschrijvingen van de teams zijn. 

 

2. Elk lid van T.V. Esteren kan zich als reserve opgeven. Iemand die op de reservelijst staat moet 

doorgeven op welke dagdelen men eventueel bij een team kan invallen. 

 

3. Elk dames- c.q. herenteam bestaat uit minimaal 5 personen, een mixteam uit minimaal  

6 personen (3 dames/3 heren).  

Een team van 4 (dubbel) of 5 (mix) personen wordt alleen dan toegelaten indien er op dat 

betreffende dagdeel plaats is.  

Inschrijven door een lid in twee districtscompetitiewedstrijden is mogelijk. Indien dit gebeurd 

moet het gemeld worden bij de competitieleider/ster, omdat hiervoor dispensatie aangevraagd 

dient te worden bij het district. 

 

4.  Indien een team voor een wedstrijd te weinig spelers heeft, dan moet de teamcaptain dit aan de 

competitieleider/ster doorgeven.  

De competitieleider/ster bepaalt dan welke speler van de reservelijst met dit team meespeelt. 

 

5.  Onder competitie valt de KNLTB-competitie en de Winter grasbaan competitie.  

 De interne competities zoals bijv. de donderdagavond valt hier niet onder. 

 De dagen die vrijgegeven worden voor competitie worden bepaald door het bestuur. 

 

6.  De inschrijvingen m.b.t. de teams worden verricht door de teamcaptains.  

De overige leden van het team ondertekenen ook het inschrijfformulier, hiermede stellen alle 

leden zich hoofdelijk aansprakelijk voor eventuele financiële gevolgen die in de vorm van boetes 

etc. aan de vereniging opgelegd worden. 

 

7.  Ingeval er uit individuele inschrijvingen een team wordt geformeerd, zal er een persoon als 

teamcaptain op dienen te treden.  

 Ook voor dit team is het genoemde onder punt 6 van toepassing. 

 

8.  De inschrijfkosten die jaarlijks door het bestuur worden vastgesteld, dienen uiterlijk op 15 

januari van het competitiejaar op de bankrekening van T.V. Esteren te zijn bijgeschreven.  

Indien betaling niet tijdig plaats vindt, kan het betreffende team teruggetrokken worden. De 

inschrijfkosten van de jeugdteams worden door de vereniging gedragen. 

 

9.  Elk team verplicht zich t.b.v. andere competitie spelende teams bardiensten te draaien.  

Van maandag t/m vrijdag kan men stoppen met het draaien van de bardienst om 1.00 uur, op de 

zaterdag om 20.00 uur. De teamcaptain van een van de teams neemt de bardienst over. Een 

rooster m.b.t. de te draaien bardiensten wordt door de accommodatiecommissie opgesteld. 

 

10.  Uitgevallen competitiewedstrijden worden ingehaald op de daarvoor door de K.L.N.T.B. 

vastgestelde dagen. Het vrijwillig verplaatsen van wedstrijden kan allen geschieden wanneer 

banen c.q. tijden vrij zijn op andere competitiedagen. Dit dient te geschieden in overleg met de 

competitieleider/ster, die hiermee zal moeten instemmen. 

  



11.  Ruim voor de aanvang van de Districtcompetitie zal de competitieleider/ster een 

teamcaptainavond beleggen waar de teamcaptains met mogelijke vragen terecht kunnen.  

Elke teamcaptain wordt geacht op de hoogte te zijn van de districtreglementen die ter inzage 

liggen in het paviljoen. 

 

12.  Ingeval er voor een bepaald dagdeel een overinschrijving is, dan zullen de betreffende teams 

van dat dagdeel, in overleg met de competitieleider/ster, dit zelf op moeten lossen. 

De volgende procedure zal hierbij gevolgd worden: 

a. indien er op een ander dagdeel nog ruimte aanwezig is, kan men hier gebruik van maken. 

b. teams vallen in de volgende volgorde af: 

1
e
 teams met een of meerdere spelers die alleen competitielid zijn  

2
e
 teams met een of meerdere spelers die een dubbele inschrijving binnen onze vereniging 

hebben  

3
e
 teams met meer dan 1 speler die nog maar 1 jaar lid is. 

d. indien er in overleg geen team vrijwillig naar een ander dagdeel gaat of afvalt door artikel b 

zal door loting bepaald worden welke 4 teams op dat dagdeel kunnen spelen.  

De uitgelote leden kunnen zich op de reservelijst laten plaatsen. 

    

13. Vrijgesteld van loting zijn: 

a. kampioensteams van het vorige jaar, mits meer dan de helft van de samenstelling gelijk is 

aan het team van het vorige jaar. 

b. een team dat vorige jaar of het jaar hiervoor is uitgeloot, mits meer dan de helft van dat 

team gelijk is aan het team van het vorige jaar.  

Opm.: er worden geen teams vrijgesteld op basis van de klasse waarin gespeeld wordt. 

  

14. Bij afloop van competitiewedstrijden mogen recreanten op de vrij komende banen gaan spelen, 

mits er bij het spelen rekening houden wordt met het feit dat er competitie gespeeld wordt. 

Indien er teveel overlast is, moeten de teamcaptains de betrokkenen hierop wijzen.  

Wanneer een teamcaptain spelers bij teveel overlast van de baan moet sturen, wordt dit gemeld 

bij de competitieleider/ster. 

 

15. Men kan lid worden van onze vereniging om alleen één competitie met een team te spelen. We 

noemen dit competitielid. Het bestuur bepaalt dan de contributie die door deze leden betaald 

moet worden.  

 

16.  Waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.  

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van T.V. Esteren, d.d. 17 september 1997 en 

gewijzigd in de algemene vergadering van T.V. Esteren, d.d. 24 november 1998, 25 november 

2003, 24 november 2004, 21 november 2012 en 19 november 2014 

 

 

 

 

 

 

M. Jans      Mirella Peters 

de voorzitter,     de secretaresse, 


