
JAARVERSLAG 2019 COMPETITIE  

Terugblik voorjaarscompetitie 2019: 

De voorjaarscompetitie is gespeeld door 27 teams; hiervan 18 senioren & 9 junioren 

teams. Hiervan zijn 3 teams kampioen geworden. 

Terugblik zomercompetitie 2019: 

Packador heeft meegedaan met 1 team, dat helaas geen kampioen is geworden 

Terugblik najaarscompetitie 2019: 

De najaarscompetitie is gespeeld door 18 teams; hiervan 9 senioren & 9 junioren teams. 

Dit is 1 team minder dan vorig jaar. 

Helaas zijn dit najaar géén van de teams kampioen geworden. 

Zoals ieder jaar zijn er ook dit jaar weer wat complicaties geweest rondom het peelland 

toernooi. Met links en rechtsom wat puzzelwerk is dat ook dit jaar weer opgelost in 

samenwerking met andere verenigingen en het verzetten van wedstrijden.     Dit laatste 

is nog wel een puntje van aandacht; het is onder de leden niet bekend dat 'inhaaldagen' 

van de competitie geen dagen zijn waar wedstrijden naartoe verplaatst kunnen worden. 

'Inhaaldagen' zijn dagen die zijn aangewezen mocht de competitiedag door overmacht 

niet door kunnen gaan; bijvoorbeeld ivm slecht weer.  

De samenwerking met de andere verenigingen lukt; maar mogelijk is het ook dit jaar 

alvast handig hier vooraf samen met oa Heusden te overleggen met de mogelijkheden.    

In 2019 ben ik, nieuw als VCL, geconfronteerd met een reeks aan mails en telefoontjes 

om dit soort zaken even snel te regelen. Soms enkele dagen voor de speeldag.    Dit 

heeft het proces wat moeilijker gemaakt dan waarschijnlijk nodig.  

Zoals ik begrepen heb is het leden aantal wat gedaald, maar zien we dit niet/nauwelijks 

terug in de deelname aan de competitie. 

Vooruitblik 2020: 

De voorjaarscompetitie van 2020 kent 23 inschrijvingen waarvan 6 jeugdteams en 17 

senioren teams. Dit is 1 jeugd team minder dan in 2019. Enkele van de jeugdspelers zijn 

afkomstig van omliggende verenigingen. Daarbij zijn er nog 2 tenniskids teams. 

De indelingen zijn reeds bekend bij de KNLTB en dit is gecommuniceerd aan de leden.  

Baanplanning zal wederom ingevuld worden via de baanplanner zodat leden op de hoogte 

zijn van beschikbaarheid van de banen. 

De vrijdag avond competitie heeft dit jaar wat stroef verlopen. Dit doordat er 11 

inschrijvingen waren voor deze competitie waar er op Packador plek is voor maximaal 8 

teams op de vrijdag avond. In voorgaande jaren heeft dit probleem zich ook al eens 

voorgedaan maar is er geen duidelijke regel geweest voor teams wanneer ze wel of niet 

zouden mogen spelen. In overleg met het bestuur is er dit jaar een beleid gevormd wat 

voor het eerst ook uitgevoerd is. Helaas heeft dit geresulteerd in het feit dat er 3 teams 

minder competitie spelen in 2020 dan dat er zich ingeschreven hebben voor de 

competitie. In de mailing voor de volgende (voorjaars)competitie wordt vooraf 

aangegeven dat de vrijdagavond een drukke avond is met de competitie en wordt de 

teams vooraf verzocht ook al na te denken over het kunnen spelen op een andere dag. 

Mochten er toch boven de 8 teams zich opgeven voor een dag/avond, zal door middel 

van loting bepaald worden welk(e) team(s) afvalt/afvallen. Deze afvallers zijn wel 

verzekerd van deelname in de volgende editie. 


