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Inleiding 

Het competitiereglement vormt de basis voor het spelen van competitie waarin voorwaarden en regels 

zijn beschreven. Een aantal onderwerpen behoefte nadere toelichting, wijzigt per kalenderjaar of is 

van toepassing op een specifieke competitie. Deze zaken worden nader omschreven in het 

wedstrijdbulletin.  

 

In dit wedstrijdbulletin tref je een aantal belangrijke tips en aanwijzingen aan betreffende de KNLTB 

Padel Competities in 2022. Deze zijn geldig voor de voorjaars- zomer-, najaars- en wintercompetitie. 

Specifieke afspraken voor de zomer- en wintercompetitie verschijnen als losse bijlage bij aanvang van 

de betreffende competitie. Het is raadzaam het bulletin alsmede de bijlagen nauwkeurig door te lezen, 

vóórdat de competitie begint. Je bent dan op de hoogte van alle voorwaarden die worden gesteld aan 

deelname.  

 

Mochten zich tijdens de competitie problemen voordoen, dan dient de speler dit in eerste instantie met 

de tegenstander op te lossen. De competitie kent een gezellig en sportief karakter waarbij we er vanuit 

gaan dat er geen onoplosbare problemen ontstaan. Kom de speler er niet uit met de tegenstander, 

dan kan overlegd worden met jou als VCL.  

 

Communicatie via Verenigingscompetitieleider (VCL) 

Alle communicatie betreffende de KNLTB Padelcompetitie 2022 verloopt uitsluitend via de VCL. Heb 

je als VCL vragen dan kun je contact opnemen met de afdeling wedstrijdpadel via 088 – 130 26 00 of 

email: wedstrijdpadel@knltb.nl. Graag bij iedere correspondentie de speeldag, de klasse en het 

afdelingsnummer van het betreffende team vermelden.  

 

Veranderingen Competitiereglement 2022 

Padel is een sterk groeiende sport en daardoor in ontwikkeling. Het competitiereglement groeit met de 

sport mee. Het is ons doel om de sport verder te professionaliseren en daar hoort bij dat ook de regels 

en afspraken meegroeien. Het competitiereglement is in dit kader op aantal gebieden aangepast. 

 

Promotie en degradatie 

Vanaf 2022 wordt er bij padel ook om promotie en degradatie gespeeld. Teams bouwen een recht op 

in en klasse, door handhaving en promotie, maar ook door degradatie. Dit recht is voor dezelfde 

competitie in het volgende kalenderjaar, dus 2023. De artikelen 8 en 53 zijn aangepast. 

 

Play Offs 

Wanneer de play-off worden gespeeld is gewijzigd naar de zomer- en wintercompetitie. Dit is 

opgenomen in artikel 54.  

 

Protest en boetes 

Bij professionalisering van de sport hoort ook dat iedereen zich aan de afspraken houdt. Vanaf dit jaar 

spreken we elkaar daar ook op aan en proberen we er gezamenlijk uit te komen. Protesten kunnen 

worden ingediend als er geen gezamenlijke oplossing kan worden gevonden of als er in strijd is 

gehandeld met het competitiereglement. In hoofdstuk 10 en bijlage D is dit verder uiteengezet. 

artikelen  

 

Uitstel en verplaatsen van competitiewedstrijden 

Eerder en later spelen van een competitiedag is altijd toegestaan, wanneer beide aanvoerders 

akkoord zijn. Bevestig dit met een email of appbericht om onduidelijkheid te voorkomen.  

Het omdraaien van thuiswedstrijden naar uitwedstrijden mag ook in onderling overleg. De 

verantwoordelijkheid ligt wel bij de teams. Als beide aanvoerders geen overeenstemming bereiken 

dan geldt de officiële speeldatum. Het is wel de bedoeling dat hier constructief mee om wordt gegaan. 

 

mailto:wedstrijdpadel@knltb.nl
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Het is niet toegestaan eenzijdig wedstrijden uit te stellen wegens verhindering, vakantie, ziekte of 

blessures van spelers. In dergelijke gevallen dient men voor invallers te zorgen!  

 

Gegevens park en VCL 

In MijnKNLTB kan je via ‘Zoek op club’ zoeken naar verenigingen. Op de betreffende pagina van de 

club vind je de adresgegevens van het park en onder de betreffende competitie bij ‘Contactpersonen’ 

de gegevens van de verenigingscompetitieleider(s). Deze gegevens zijn afkomstig uit informatie die 

door de verenigingen zelf is verstrekt. Iedere deelnemende vereniging heeft daardoor zelf kunnen 

bijdragen aan de juistheid van de gegevens. 

 

Speeldagen en inhaaldagen 

De speeldagen per competitie zijn weergegeven in bijlage A. 

 

De Padelcompetitie kent meerdere inhaaldagen. Zorg ervoor dat het plannen van een inhaaldag altijd 

met wederzijdse instemming gebeurt. Indien dit niet lukt, dan geldt de eerste officiële inhaaldatum. 

Verenigingen moeten er rekening mee houden dat hun teams in onderling overleg een nieuwe datum 

mogen en kunnen zoeken. Is er geen nieuwe speeldatum mogelijk, geef dan bij het invoeren van de 

uitslagen de status ‘Niet gespeeld’ aan. Bij het opmaken van de eindstanden wordt de ontbrekende 

uitslag dan op 0-0 vastgesteld.   

  

Beschikbare banen  

Het minimum aantal padelbanen, dat per competitiedag (zaterdag en zondag) beschikbaar moet 

worden gesteld, is gerelateerd aan het aantal ingeschreven teams voor een speeldag: 

 

Aantal ingeschreven teams:   Minimum aantal banen:   

  1 t/m 4 teams    1 baan 

  5 t/m 8 teams    2 banen 

  9 t/m 12 teams    3 banen 

  13 t/m 16 teams    4 banen 

 

Doordeweekse speeldag (vrijdag) 

Aantal ingeschreven teams:   Minimum aantal banen:   

  1 of 2 teams    1 baan 

  3 of 4 teams    2 banen 

  5 of 6 teams    3 banen 

  7 of 8 teams    4 banen 

 

Begintijden 

Begintijden van wedstrijden zijn: 

Vrijdag:   19.00 uur 

Zaterdag & Zondag: Variabele begintijd waarbij kan worden gekozen voor hele of halve uren, niet 

vroeger dan 9.00 uur en niet later dan 16.30 uur. Het thuisspelende team 

bepaalt het aanvangstijdstip, mocht de thuisspelende vereniging aanvangstijd 

buiten deze ‘window’ willen aanhouden, dan is dit mogelijk in onderling 

overleg met de tegenstander.  

 

Benodigde ballen voor competitie  

Voor een competitiewedstrijd van 4 partijen dienen 6 nieuwe ballen beschikbaar te zijn.  

 

Uitnodigen van teams 

Het uitnodigen van teams voor de wedstrijd verloopt in MijnKNLTB, bezoekende teams kunnen op 

eenvoudige wijze worden uitgenodigd voor competitiewedstrijden. Aanvoerders zijn verplicht de 
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informatie over de uitwedstrijden via MijnKNLTB te raadplegen. Deze informatie is openbaar en voor 

iedereen inzichtelijk. Reglementair is een VCL verplicht om uiterlijk 8 dagen vóór de betreffende 

speeldag de uitnodiging digitaal te hebben aangemaakt. Op deze manier zijn alle gegevens op tijd bij 

de verschillende teams bekend en kunnen misverstanden over aanvangstijden tot een minimum 

worden beperkt. Mocht dit niet gebeurd zijn, dan dient de aanvoerder van het bezoekende team 

contact op te nemen met de VCL van het thuisspelende team. Deze VCL zal dan de begintijd 

schriftelijk aan de aanvoerder moeten bevestigen. 

 

Samenstelling teams 

In de Padelcompetitie wordt er gemengd gespeeld. Dit houdt in dat er in de teams alle combinaties 

heren/dames/gemengd mogen spelen, inschrijven is toegestaan voor spelers vanaf 15 jaar. Voor 

jongere spelers is er de jeugdcompetitie (zie onder); in uitzonderlijke gevallen is dispensatie voor een 

jongere speler mogelijk. Hiervoor dient een onderbouwd verzoek aan de KNLTB 

(wedstrijdpadel@knltb.nl) te worden ingediend. Dit dient minimaal 3 weken voorafgaand aan de 

competitie plaats te vinden.  

 

Jeugdcompetitie  

Er wordt ook een padelcompetitie aangeboden voor jeugdspelers. Jeugd t/m 18 jaar speelt in de open 

klasse op zondag. 

 

Opstelling teams 

In de competitie stel je per ronde koppels samen. Ronde 1 (met partij 1 en partij 2) staat los van ronde 

2 (met eveneens partij 1 en partij 2). Een speler mag per ronde slechts één partij spelen. Dit betekent 

automatisch dat een speler tijdens een competitiewedstrijd in maximaal twee partijen mag uitkomen. 

Indien tweemaal met dezelfde partner wordt gespeeld mag er niet tegen dezelfde combinatie uit ronde 

1 gespeeld worden. In dat geval zal het bezoekende team zijn dubbels moeten omwisselen. In de 

digitale teamuitwisseling dient men alle partijen mee te nemen. Mocht een team voor de 2e ronde een 

wijziging in de teamopstelling aanbrengen, dan dient het team die schriftelijk en minimaal 15 minuten 

voor aanvang van de betreffende partijen kenbaar te maken. Bij het invullen van de uitslagen kan 

deze wijziging doorgevoerd worden.   

 

Aanvoerders worden geacht het sterkste koppel (op basis van speelsterkte) in partij 1 van iedere 

ronde op te stellen tenzij er met vaste koppels wordt gespeeld. Indien 1 team met vaste koppels speelt 

stelt dat team wel in beide rondes de sterkste combinatie op in partij 1. 

 

NB: het is belangrijk dat de speler de juiste DSS speelsterkte heeft. Indien dit niet het geval is, kan 

een verzoek tot wijziging worden ingediend bij de KNLTB via het eigen spelersprofiel in MijnKNLTB. 

Een dergelijk verzoek kan alleen ingediend worden als de speler nog geen resultaten heeft behaald 

na de speelsterktebepaling in november 2021. 

 

Twee keer spelen in één week of spelen voor twee verenigingen  

In de KNLTB Padelcompetitie 2022 mag je meerdere keren in de week uitkomen voor één vereniging 

dus zowel op vrijdag, zaterdag als zondag. Hiervoor is geen dispensatie nodig. Let hierbij wel op de 

teamopgave. 

 

Wil je twee keer uitkomen voor twee verenigingen, dan dient de VCL van één van beide verenigingen 

dispensatie aan te vragen, dit kan per e-mail naar wedstrijdpadel@knltb.nl. De dispensatie wordt 

verleend aan één team per padelvereniging, daarnaast moet de speler minimaal 3 speeldagen per 

team gespeeld hebben. 

 

mailto:wedstrijdpadel@knltb.nl
mailto:wedstrijdpadel@knltb.nl
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Invallen in een ander team 

Een speler mag invallen in een ander team van dezelfde vereniging, mits dit niet in een team is in 

dezelfde competitiepoule. 

 

Wedstrijdformulier en teamopstelling 

Het wedstrijdformulier is volledig gedigitaliseerd en in te vullen via MijnKNLTB.nl vóór de start van de 

eerste partij. Zodra de aanvoerders beide hun opstelling hebben bevestigd, wordt de teamopstelling 

voor de aanvoerder van de tegenstander zichtbaar. Bij het uitwisselen van de teamopstellingen 

moeten de ledenpassen van de opgestelde spelers ter inzage worden gegeven.  

 

Een eenmaal bevestigde teamopstelling kan niet meer gewijzigd worden, ondanks dat dit reglementair 

in sommige situaties wel toegestaan is. Om te voorkomen dat hier onenigheden over ontstaan, is het 

belangrijk om deze wijzigingen schriftelijk vast te leggen. Hiervoor hoeft geen gebruik gemaakt te 

worden van een officieel document, maar zorg er wel voor dat beide aanvoerders hun akkoord 

bevestigen door middel van een handtekening. Indien dit niet is schriftelijk is vastgelegd, dan vervalt 

de mogelijkheid om hiertegen protest aan te tekenen. 

 

Let op: Door de digitale teamuitwisseling is het mogelijk om de opstelling van de tegenstanders te 

controleren op juiste volgorde van sterkte. Aanvoerders zijn verplicht om dit te doen. Indien dit niet 

gebeurt vervalt de mogelijkheid om in een later stadium een protest in te dienen tegen een foutieve 

opstelling. 

 

Telling  

In de Padelcompetitie wordt alleen op vrijdagavond de beslissende wedstrijdtiebreak (10 punten) 

toegepast. Een wedstrijdtiebreak wordt gespeeld op het moment dat de stand na de tweede set gelijk 

is. Winnaar van de beslissende wedstrijdtiebreak – en daarmee de partij – is degene die het eerst tien 

punten behaalt op voorwaarde dat er een verschil is van twee punten. 

 

Deze wedstrijdtiebreak vervangt de beslissende derde set en moet in MijnKNLTB ingevoerd worden 

als zijnde bijvoorbeeld 10-6 of 11-13. Wanneer in een poule twee of meer teams met een gelijk aantal 

winstpunten zijn geëindigd, dan geldt deze beslissende wedstrijdtiebreak bij het bepalen van de 

eindstand als een set met games (1-0 of 0-1). 

 

Alle wedstrijden op zaterdag en zondag worden in drie volledige sets gespeeld. 

 

In de hoofdklasse en eredivisie wordt gespeeld met ‘The Gold Point’. Dat betekent bij de stand 40-40 

in de game er wordt gespeeld met een beslissend punt. 
 

Wachten bij slechte weersomstandigheden   

In de Padelcompetitie hebben de spelende teams zelf de verantwoordelijkheid om te bepalen of de 

padelbanen bespeelbaar zijn (eventueel in afstemming met de verantwoordelijk VCL). Hebben de 

spelers bepaald dat een competitiewedstrijd wegens weersomstandigheden niet op tijd kan 

beginnen/is onderbroken, dan zijn beide teams verplicht te wachten tot de omstandigheden zodanig 

wijzigen dat spelen mogelijk is.  

 

Indien dit één uur na de officiële begintijd/na het moment van onderbreking nog niet het geval is, dan 

kan de wedstrijd in onderling overleg onderbroken en/of verplaatst worden. 

 

Invoeren uitslagen 

De aanvoerder van het ontvangende team is verplicht direct na afloop van de wedstrijd de uitslagen 

van elke geheel of gedeeltelijk gespeelde competitiewedstrijd, dan wel afgelaste of reglementair niet 

gespeelde competitiewedstrijd, via MijnKNLTB aan de KNLTB door te geven.  
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De aanvoerder van het bezoekende team is verplicht om, voor het verlaten van het terrein, de digitaal 

ingevoerde wedstrijduitslagen van de betreffende speeldag op juistheid te controleren. Het niet-

voldoen aan deze verplichting heeft tot gevolg dat de mogelijkheid vervalt om tegen de ingevoerde 

uitslagen een protest in te dienen. 

 

In het geval dat een wedstrijd wordt afgebroken of in het geheel niet wordt gespeeld dient het digitale 

wedstrijdformulier te worden ingevuld en op dezelfde wijze aan de KNLTB te worden doorgegeven. 

Op de inhaaldag worden de uitslagen vervolgens verder ingevuld. 

 

Team afwezig  

Het niet verschijnen van een team moet worden verwerkt als een ‘thuis (of uit) is afwezig’, ook al heeft 

het andere team dit vooraf gemeld. Het niet komen opdagen voor een competitiewedstrijd heeft 

reglementaire consequenties voor het betreffende team. Het afwezige team verliest de betreffende 

wedstrijd met maximale cijfers en er wordt door de KNLTB een boete opgelegd. 

 

Corrigeren van uitslagen 

Evenals afgelopen jaren kan de VCL zelf tijdig foutief ingevoerde uitslagen corrigeren. Dit heeft als 

voordeel dat een fout ingevoerde uitslag niet doorwerkt in de berekening van de partijresultaten op de 

volgende speeldag. De VCL kan uiterlijk 7 dagen na de speeldag de uitslag van een thuiswedstrijd 

aanpassen. 

 

Competitie-uitslagen raadplegen 

Alle uitslagen zijn te raadplegen via MijnKNLTB en de KNLTB ClubApp. De digitaal aangeleverde 

uitslagen worden vrijwel direct verwerkt in de KNLTB-administratie en zijn vervolgens direct te 

raadplegen. Ook de stand wordt direct na invoer van een uitslag bijgewerkt.  

 

Geschillen, protest en boetes 

Doen zich tijdens de competitie problemen voor, dan los je dit in eerste instantie met de tegenstander 

op. Kom je er met de tegenstander niet uit? Raadpleeg dan de verenigingscompetitieleider (VCL) van 

de ontvangende vereniging. Als het dan nog steeds niet lukt tot een oplossing te komen? Dan kun je 

contact opnemen met de KNLTB (afdeling Wedstrijdtennis en -padel) via 088 – 130 26 00. 

 

Is er in strijd gehandeld met het competitiereglement, dan kun je binnen 8 dagen na de speeldag 

waarop de gebeurtenis betrekking heeft, online een protest indienen (protesten ingediend na 8 dagen 

na de laatste speeldag worden niet meer in behandeling genomen). In welke situaties je protest in kan 

dienen, staat beschreven in het CRP artikel 55 en alleen de VCL of het bestuur is bevoegd dit namens 

de vereniging via het formulier op onze website te doen. Nadat de CL een beslissing heeft genomen 

informeert hij alle betrokken verenigingen én de overige verenigingen in de afdeling. 

 

Contact 

Voor nadere informatie over de KNLTB padel competities 2022 kun je tijdens kantooruren (maandag 

t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur) contact opnemen met de KNLTB, via 088 – 130 26 00 of email: 

wedstrijdpadel@knltb.nl. Tijdens de speeldagen van de competitie, buiten kantooruren kun je contact 

opnemen via WhatsApp: 088 – 130 27 15. 

 

  

https://www.centrecourt.nl/alles-voor-verenigingen/competitie-organiseren/regelgeving/protest-aantekenen/
mailto:wedstrijdpadel@knltb.nl
https://click.m.knltb.nl/?qs=34c49c71c3e9901c304f7b1fb8a2112c3af2b2a6f479db6ddb831edec0896748a3fc79fb2210c4f2f2acc628c2d3b23d6c91570dee179b93
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Bijlage A    DATA KNLTB COMPETITIE PADEL 2022

INHAALDAGEN

WEEK 14 15 16 17 19 20 21

SPEELDAG 1 2 3 4 5 6 7

VRIJDAG 8-apr 15-apr 22-apr 29-apr 13-mei 20-mei 27-mei

ZATERDAG 9-apr 16-apr 23-apr 30-apr 14-mei 21-mei 28-mei

ZONDAG 10-apr 17-apr 24-apr 1-mei 15-mei 22-mei 29-mei

  INHAALDAGEN  

WEEK 22 23 24 25 26 27 28 29

VRIJDAG 3-jun 10-jun 17-jun 24-jun 1-jul 8-jul 15-jul 22-jul

ZATERDAG 4-jun 11-jun 18-jun 25-jun 2-jul 9-jul 16-jul 23-jul

ZONDAG 6-jun** 12-jun 19-jun 26-jun 3-jul 10-jul 17-jul 24-jul

Eredivisie 

 

WEEK 22 22 23 23 24 Play-offs Eredivisie Feestdagen

SPEELDAG 1 2 3 4 5 26-jun Pinksteren: 5 en 6 juni
DATUM 4-jun 5-jun 11-jun 12-jun 18-jun

  SPEELDAGEN INHAALDAGEN

WEEK 37 38 39 40 41 42 43

VRIJDAG 16-sep 23-sep 30-sep 7-okt 14-okt 21-okt 28-okt

ZATERDAG 17-sep 24-sep 1-okt 8-okt 15-okt 22-okt 29-okt

ZONDAG 18-sep 25-sep 2-okt 9-okt 16-okt 23-okt 30-okt

  INHAALDAGEN

WEEK 45 47 49 1 3 5 7 46 48 50 2 4 6

VRIJDAG 11-nov 25-nov 9-dec 6-jan 20-jan 3-feb 17-feb 18-nov 2-dec 16-dec 13-jan 27-jan 10-feb

ZATERDAG 12-nov 26-nov 10-dec 7-jan 21-jan 4-feb 18-feb 19-nov 3-dec 17-dec 14-jan 28-jan 11-feb

ZONDAG 13-nov 27-nov 11-dec 8-jan 22-jan 5-feb 19-feb 20-nov 4-dec 18-dec 15-jan 29-jan 12-feb

Eredivisie Hoofdklasse

    SPEELDAGEN

WEEK 1 3 5 7 9 WEEK 1 3 5 7 9

ZONDAG 8-jan 22-jan 5-feb 19-feb 6-mrt ZATERDAG 7-jan 21-jan 4-feb 18-feb 5-mrt

ZONDAG 8-jan 22-jan 5-feb 19-feb 6-mrt

SPEELDAGEN

SPEELDAGEN

SPEELDAGEN

SPEELDAGEN

SPEELDAGEN

VOORJAAR

ZOMER

NAJAAR

WINTER


