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Inleiding
Het Competitiereglement (CR) bepaalt dat enkele zaken die de competitie betreffen, nader moeten worden
geregeld in het wedstrijdbulletin. In de pagina’s hierna is deze informatie terug te lezen.
De informatie die in dit document is opgenomen, valt onder verantwoordelijkheid van de afdeling
Wedstrijdtennis van het Nationaal Tenniscentrum (NTC) te Amstelveen. Deze afdeling is verantwoordelijk
voor de organisatie van de KNLTB Najaarscompetitie 2019.
Hieronder tref je een aantal belangrijke tips en aanwijzingen aan betreffende de najaarscompetitie 2019. Het
is raadzaam deze tips en aanwijzingen nauwkeurig door te lezen, voordat de competitie begint. Zo ben je op
de hoogte van alle voorwaarden die worden gesteld aan deelname én van alle wijzigingen ten opzichte van
2018.
Mochten zich tijdens de competitie problemen voordoen, dan dien je dit in eerste instantie met jouw tegenstander op
te lossen. Het CR 2019 kan je daarbij behulpzaam zijn. Kom je er met jouw tegenstander niet uit, raadpleeg dan de
verenigingscompetitieleider (VCL) van de ontvangende vereniging. Lukt het niet tot een oplossing te komen, dan kun
je tijdens kantooruren (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur) contact opnemen met de afdeling Wedstrijdtennis via
088-1302600.
Protesten zullen altijd binnen 8 dagen na de speeldag, waarop dit protest betrekking heeft, schriftelijk moeten worden
ingediend namens de vereniging door het bestuur of de VCL.
Veranderingen in de Najaarscompetitie 2019
Naar aanleiding van de populariteit van de nieuwe dubbelcompetities op zondag in de Voorjaarscompetitie, zijn dit
jaar de competitiesoorten Gemengd dubbel, Heren dubbel en Dames dubbel geïntroduceerd in de Najaarscompetitie
2019.
Wedstrijdformulier
Met ingang van 2019 is het wedstrijdformulier versimpeld. Dit is een opstap naar het volledig digitaliseren van het
wedstrijdformulier in 2020. Het wedstrijdformulier is een enkelvoudig formulier, waarop zowel de ploeguitwisseling als
het invoeren van de uitslagen plaatsvindt. Deze verandering heeft invloed op een aantal artikelen in het CR:
-

-

-

Artikel 28 lid 2 sub C; Indien de overmachtsituatie van de tegenstanders niet erkend wordt, zal de VCL een
melding moeten maken bij de CL in plaats van op het wedstrijdformulier.
Artikel 28 lid 2 sub D; Indien een team een half uur na de begintijd nog niet aanwezig is, mag het andere
team het terrein verlaten. De VCL van het wel aanwezige team dient hiervan een melding te maken bij de CL
in plaats van op het wedstrijdformulier.
Artikel 29 lid 3; Indien de ontvangende vereniging uiterlijk één uur na het vastgestelde aanvangstijdstip van
de competitiewedstrijd geen baan beschikbaar heeft gesteld voor de betreffende wedstrijd, mag het
bezoekende team het terrein verlaten. De VCL’s van beide teams dienen hiervan melding te maken bij de CL
in plaats van op het wedstrijdformulier.
Artikel 36 lid 5; Alleen het ontvangende team is in het bezit van het ondertekende wedstrijdformulier en dient
deze tot drie maanden na de laatste speeldag te bewaren.
Artikel 37; 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, elektronisch aan de KNLTB door te geven. De aanvoerder van het
bezoekende team is verplicht om, voor het verlaten van het park, 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.

Speciale aandacht voor het bepaalde in artikel 37, aangezien de aanvoerder van het bezoekende team hier een
belangrijke verplichting heeft.
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Nieuwe meerjaren ledenpas
De KNLTB ledenpas wordt aangepast. In het kader van duurzaamheid is ervoor gekozen om niet langer jaarlijks
ledenpassen te verstrekken aan de leden. In plaats daarvan introduceren we een meerjaren ledenpas. Door deze
wijziging wordt de speelsterkte niet langer weergegeven op de pas. Dit leidt tot de volgende reglementaire
wijzigingen:
-

-

Artikel 34 lid 2 sub b; De aanvoerders zijn niet langer verplicht om, voor het begin van de wedstrijd, te
controleren of de opstelling van de tegenstander in volgorde van afnemende speelsterkte opgesteld is.
Artikel 34 lid 3 sub d; De aanvoerders zijn niet langer verplicht om, tot uiterlijk 15 minuten voor aanvang van
de dubbelspelen, te controleren of de dubbelspelopstelling van hun tegenstander (na eventuele wijzigingen)
in volgorde van afnemende speelsterkte opgesteld is.
Artikel 34 lid 5; Voorheen was niet mogelijk om als tegenstander een protest in te dienen tegen
overtredingen met betrekking tot het opstellen op basis van afnemende speelsterkte. Doordat speelsterktes
niet langer op de pas af te lezen zijn, wordt het dit jaar wel mogelijk om na afloop van de wedstrijd een protest
in te dienen tegen opstellingen die niet op basis van afnemende speelsterkte opgesteld zijn.

Overige reglementaire wijzigingen
- Artikel 60 en 61; Het indienen van een protest of verzoek tot onderzoek dient uiterlijk 8 dagen na de dag
waarop de gedraging of handeling heeft plaatsgevonden schriftelijk ingediend te worden door het bestuur of
de VCL. Deze termijn was altijd 14 dagen.
- Bijlage D; De kledingreclamecode is komen te vervallen.
Uitstel van competitiewedstrijden in de Najaarscompetitie
Sinds de invoering van de Najaarscompetitie vangen wij regelmatig signalen van verenigingen op dat zij in
de periode van de Najaarscompetitie andere evenementen op hun park organiseren. Ook geven spelers aan
dat zij in deze periode deelnemen aan open toernooi, clubkampioenschappen, etc. en daarom niet
deelnemen aan de Najaarscompetitie.
Wij stellen daarom voor om uitstel van wedstrijden in de Najaarscompetitie mogelijk te maken. Dit betekent
dat alle wedstrijden in onderling overleg met de tegenstander mogen worden uitgesteld naar een latere
datum, op voorwaarde dat:
> de wedstrijd uiterlijk vóór de laatste (= zevende) speeldag van de competitie wordt gespeeld
Mocht een tegenstander niet mee willen (of kunnen) werken aan het uitstellen van de wedstrijd dan geldt artikel
26 van het CR en moet een competitiewedstrijd in zijn geheel worden gespeeld op de datum vermeld in het
competitieprogramma. In dergelijke gevallen zullen invallers geregeld moeten worden.
Ploeg 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.
Uitnodigen van ploegen
De uitnodigingsprocedure verloopt in MijnKNLTB. Hier kunnen bezoekende teams op een eenvoudige wijze worden
uitgenodigd voor competitiewedstrijden.
Aanvoerders zijn verplicht de informatie over de uitwedstrijden via MijnKNLTB te raadplegen. Overigens is deze
informatie voor iedereen openbaar via het MijnKNLTB. De KNLTB hoopt dat alle gegevens op tijd bij de verschillende
teams zijn en daarmee misverstanden over aanvangstijden tot een minimum worden beperkt. Reglementair is een
VCL verplicht om uiterlijk 8 dagen vóór de betreffende speeldag de uitnodiging digitaal te hebben aangemaakt.
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.
Tijdstip waarop nieuwe partij niet meer hoeft te worden aangevangen
Conform artikel 29 lid 5 CR is voor de Najaarscompetitie 2019 bepaalt dat partijen in de zaterdag (hele dag) en
zondag (hele dag) competitie die vóór 19.00 uur (jeugdcompetitie) of vóór 21.00 uur (volwassenen competitie) zijn
begonnen moeten worden afgespeeld. Na genoemde tijdstippen hoeft een nieuwe partij niet meer te beginnen.
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Gegevens parken en verenigingscompetitieleiders
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.
Verkort spelen in alle dubbelpartijen
In alle dubbelspelpartijen van de competitie wordt de beslissende wedstrijdtiebreak (10 punten) toegepast. Een
wedstrijdtiebreak wordt gespeeld op het moment dat in een dames-, heren-, jongens-, meisjes-, of gemengd dubbel
de stand één set gelijk is. Winnaar van die beslissende tiebreak - en daarmee ook van de partij - is de
dubbelcombinatie die het eerst tien punten behaalt op voorwaarde dat er een verschil is van twee punten. Deze
tiebreak vervangt de beslissende laatste set en dient in MijnKNLTB ingevoerd te 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 tiebreak bij het bepalen van de eindstand als een set met games (1-0 of 0-1).
Spelen op tijd
Bij het spelen op tijd is er voor elke partij een tijdsduur bepaald (inclusief inspeeltijd). Zodra het eindsignaal klinkt, is
de partij beëindigd. De lopende game wordt dus niet afgespeeld.
Voor de partijuitslag moet er doorgeteld worden in games. Een uitslag 11-7 behoort bijvoorbeeld tot de
mogelijkheden. Elke gewonnen partij levert 2 punten op. Elke gelijk gespeelde partij levert 1 punt op. Een verloren
partij levert geen punten op.
Wedstrijdformulier
Het wedstrijdformulier is vereenvoudigd: Het is een versimpeld formulier zonder doordrukvellen met het
ploeguitwisselings- en uitslagenformulier op één pagina. Een invulinstructie voor dit formulier is opgenomen op de
achterkant van ieder formulier. Bijzondere aandacht verdient de ploegenuitwisseling: Het vòòr aanvang van de
competitiewedstrijd door beide aanvoerders gelijktijdig overhandigen van elkaars opstellingen en de ledenpassen
(CR art. 34). Ten aanzien van de ploeguitwisseling (art. 34) zijn enkele belangrijke wijzigingen opgenomen. Deze
wijzigingen staan op pagina 4 van dit bulletin. Met nadruk moet hier vermeld worden dat het niet voldoen aan de
vereisten betreffende de ploegenuitwisseling tot gevolg kan hebben dat een protest tegen de speelgerechtigdheid
van spelers in een competitiewedstrijd niet gegrond wordt verklaard.
Aangezien er aankomend jaar nog maar één wedstrijdformulier is per wedstrijd, betekent dit dat alleen het
thuisspelende team het formulier bij zich kan houden. Dat team is verplicht het formulier tot 3 maanden na de laatste
speeldag te bewaren.
Belangrijk! 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, door te geven via MijnKNLTB. De aanvoerder van het bezoekende team is verplicht om, voor het
verlaten van het park, 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 wedstrijdformulier te
worden ingevuld en op dezelfde wijze aan de KNLTB te worden doorgegeven. Op de inhaaldag wordt het
wedstrijdformulier vervolgens verder ingevuld.
Competitiereglement 2019
Naast het wedstrijdbulletin zal tijdens elke competitiewedstrijd een exemplaar van het CR 2019 en van de
Tennisspelregels 2019 bij de banen aanwezig moeten zijn. Dit mogen ook digitale versies zijn. Alle reglementen zijn
te downloaden vanaf knltb.nl.
Corrigeren van uitslagen
Evenals vorig jaar kan de VCL zelf tijdig uitslagen corrigeren die fout zijn ingevoerd. 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, bijvoorbeeld de speler of partijuitslag.
In de gevallen dat de VCL niet meer zelf een uitslag digitaal kan corrigeren, moet de KNLTB gevraagd worden de
correctie door te voeren. Een correctie verzoek moet altijd vergezeld gaan van een kopie van het betreffende
wedstrijdformulier. Deze kopie te worden gezonden aan: KNLTB, Postbus 8021, 1180 LA Amstelveen.
5

Een duidelijke scan van het formulier kan ook per email worden verzonden naar: wedstrijdtennis@knltb.nl. Vermeld
in de begeleidende brief respectievelijk e-mail altijd duidelijk welke wijziging gewenst is.
Competitie-uitslagen raadplegen
In 2019 zullen alle uitslagen van de Najaarscompetitie ook weer te raadplegen zijn 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 vrijwel direct na invoer van een uitslag bijgewerkt.
Speeldagen en inhaaldagen Najaarscompetitie 2019

SPEELDAGEN
WEEK
DINSDAG

37

38

39

INHAALDAGEN

40

41

42

43

44

45

46

10-sep 17-sep 24-sep

1-okt

8-okt

15-okt

22-okt

29-okt

5-nov

12-nov

WOENSDAG

11-sep 18-sep 25-sep

2-okt

9-okt

16-okt

23-okt

30-okt

6-nov

13-nov

DONDERDAG

12-sep 19-sep 26-sep

3-okt

10-okt

17-okt

24-okt

31-okt

7-nov

14-nov

VRIJDAG

13-sep 20-sep 27-sep

4-okt

11-okt

18-okt

25-okt

1-nov

8-nov

15-nov

ZATERDAG

14-sep 21-sep 28-sep

5-okt

12-okt

19-okt

26-okt

2-nov

9-nov

16-nov

ZONDAG

15-sep 22-sep 29-sep

6-okt

13-okt

20-okt

27-okt

3-nov

10-nov 17-nov

Verenigingen moeten er rekening mee houden dat hun ploegen verplicht zijn de niet of slechts gedeeltelijk
gespeelde wedstrijden in te halen op de eerstvolgende inhaaldag of eerder in onderling overleg. Inhalen op
een later tijdstip is niet toegestaan (art. 26 CR). Genoemde inhaaldagen zijn dus niet facultatief, maar
verplicht te gebruiken.
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Klassenvolgorde Najaarscompetitie 2019
Op grond van artikel 07 CR moet jaarlijks worden vastgesteld welke sterktevolgorde er is ten aanzien van de
verschillende klassen in de competitie. Hieronder tref je deze volgorde aan voor de Najaarscompetitie 2019,
met achter elke klasse de gemiddelde sterkte vermeld, die van belang is voor de toepassing van artikel 47
CR.

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Soort
Heren 17+ Zaterdag
Gemengd 17+ Zaterdag
Heren 17+ (2xE 3xD) Zaterdag (Rotterdam)
Heren Zondag
Heren 17+ Zaterdag
Heren dubbel 17+ Zaterdag
Dames dubbel 17+ Zaterdag
Gemengd 17+ Zaterdag
Gemengd dubbel 17+ Zaterdag
Dames 17+ Zaterdag
Gemengd Zondag
Heren Zondag
Dames Zondag
Heren 17+ (2xE 3xD) Zaterdag (Rotterdam)
Heren 17+ Zaterdag
Heren dubbel 17+ Vrijdag Avond
Dames 17+ (2xE 3xD) Zaterdag (Rotterdam & Zuid)
Heren Dubbel Zondag
Heren dubbel 17+ Zaterdag
Gemengd dubbel 17+ Zaterdag
Gemengd 17+ Zaterdag
Dames dubbel 17+ Vrijdag Avond
Gemengd dubbel 17+ Vrijdag Avond
Dames dubbel 17+ Zaterdag
Heren 17+ (2xE 3xD) Zaterdag (Overijssel)
Heren dubbel 35+ Vrijdag Avond
Heren Zondag
Gemengd Zondag
Gemengd dubbel 35+ Vrijdag Avond
Dames dubbel 17+ Dinsdag Avond (Noordoost)
Dames Dubbel Zondag
Gemengd dubbel 17+ Vrijdag Avond
Dames dubbel 35+ Vrijdag Avond
Heren dubbel 35+ Woensdag Avond (Noordoost)
Dames dubbel 17+ Donderdag Ochtend
Dames Zondag
Dames 17+ Zaterdag
Dames 17+ (2xE 3xD) Zaterdag (Rotterdam & Zuid)
Dames dubbel 17+ Donderdag Avond (Zuid)
Heren 17+ (2xE 3xD) Zaterdag (Rotterdam)

Klasse
Topklasse
Topklasse
Hoofdklasse
Hoofdklasse
Hoofdklasse
Hoofdklasse
Hoofdklasse
Hoofdklasse
Hoofdklasse
1e klasse
1e klasse
1e klasse
1e klasse
1e klasse
1e klasse
Hoofdklasse
1e klasse
Hoofdklasse
1e klasse
1e klasse
1e klasse
Hoofdklasse
Hoofdklasse
1e klasse
1e klasse
1e klasse
2e klasse
2e klasse
1e klasse
1e klasse
Hoofdklasse
1e klasse
1e klasse
1e klasse
1e klasse
2e klasse
2e klasse
2e klasse
1e klasse
2e klasse

Gem.
6,02
6,25
7,76
7,85
7,87
7,88
7,94
8,07
8,20
9,40
9,40
9,63
9,78
9,96
10,03
10,04
10,05
10,11
10,16
10,28
10,30
10,48
10,59
10,63
11,16
11,70
11,79
11,82
11,85
12,00
12,06
12,10
12,14
12,14
12,22
12,30
12,33
12,36
12,40
12,40
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Nr.
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

Soort
Dames dubbel 17+ Zaterdag
Heren 17+ Zaterdag
Gemengd dubbel 17+ Donderdag Avond (Zuid)
Heren dubbel 17+ Zaterdag
Gemengd dubbel 17+ Zaterdag
Gemengd 17+ Zaterdag
Heren dubbel 17+ Vrijdag Avond
Dames dubbel 17+ Vrijdag Avond
Gemengd Dubbel Zondag
Jongens 11 t/m 17 jaar Zondag
Heren Dubbel Zondag
Dames 17+ (2xE 3xD) Zaterdag (Overijssel)
Heren dubbel 50+ Vrijdag
Dames Dubbel Zondag
Dames dubbel 50+ Vrijdag
Gemengd dubbel 50+ Vrijdag
Gemengd dubbel 35+ Vrijdag Avond
Gemengd dubbel 17+ Vrijdag Avond
Heren dubbel 35+ Vrijdag Avond
Meisjes 11 t/m 17 jaar Zondag
Gemengd Zondag
Heren Zondag
Gemengd 11 t/m 17 jaar Zondag
Dames 17+ (2xE 3xD) Zaterdag (Rotterdam & Zuid)
Dames dubbel 17+ Donderdag Ochtend
Dames 17+ Zaterdag
Heren dubbel 35+ Woensdag Avond (Noordoost)
Dames dubbel 17+ Zaterdag
Dames dubbel 17+ Dinsdag Avond (Noordoost)
Dames dubbel 35+ Vrijdag Avond
Heren 17+ (2xE 3xD) Zaterdag (Overijssel)
Jongens 11 t/m 17 jaar Zondag
Gemengd dubbel 17+ Donderdag Avond (Zuid)
Dames Zondag
Dames dubbel 17+ Donderdag Avond (Zuid)
Heren 17+ (2xE 3xD) Zaterdag (Rotterdam)
Heren dubbel 17+ Zaterdag
Heren dubbel 50+ (op tijd) Donderdag Ochtend (Zeeland)
Gemengd dubbel 17+ Zaterdag
Heren 17+ Zaterdag
Heren dubbel 17+ Vrijdag Avond
Gemengd 17+ Zaterdag
Dames dubbel 17+ Vrijdag Avond
Jongens 11 t/m 17 jaar Zondag
Gemengd 11 t/m 17 jaar Zondag

Klasse
2e klasse
2e klasse
1e klasse
2e klasse
2e klasse
2e klasse
1e klasse
1e klasse
1e klasse
Hoofdklasse
1e klasse
3e klasse
1e klasse
1e klasse
1e klasse
1e klasse
2e klasse
2e klasse
2e klasse
1e klasse
3e klasse
3e klasse
1e klasse
3e klasse
2e klasse
3e klasse
2e klasse
3e klasse
2e klasse
2e klasse
2e klasse
1e klasse
2e klasse
3e klasse
2e klasse
3e klasse
3e klasse
Open klasse
3e klasse
3e klasse
2e klasse
3e klasse
2e klasse
2e klasse
2e klasse

Gem.
12,43
12,49
12,51
12,51
12,57
12,61
12,66
12,73
13,09
13,19
13,29
13,63
13,70
13,77
13,83
13,85
14,06
14,08
14,11
14,12
14,14
14,15
14,15
14,16
14,23
14,29
14,31
14,34
14,37
14,37
14,51
14,52
14,55
14,57
14,64
14,86
14,86
14,91
14,92
14,93
14,99
15,03
15,09
15,27
15,38
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Nr.
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

Soort
Jongens 10 t/m 14 jaar Zondag
Meisjes 11 t/m 17 jaar Zondag
Meisjes 10 t/m 14 jaar Zondag
Gemengd 10 t/m 14 jaar Zondag
Dames dubbel 50+ Vrijdag
Heren Dubbel Zondag
Gemengd dubbel 50+ Vrijdag
Heren dubbel 50+ Vrijdag
Dames dubbel 17+ Donderdag Ochtend
Heren dubbel 35+ Vrijdag Avond
Gemengd dubbel 35+ Vrijdag Avond
Dames dubbel 17+ Zaterdag
Heren Zondag
Gemengd Dubbel Zondag
Heren dubbel 35+ Woensdag Avond (Noordoost)
Dames Dubbel Zondag
Gemengd Zondag
Dames 17+ (2xE 3xD) Zaterdag (Overijssel)
Dames 17+ (2xE 3xD) Zaterdag (Rotterdam & Zuid)
Heren dubbel 17+ Zaterdag
Gemengd dubbel 17+ Vrijdag Avond
Dames dubbel 35+ Vrijdag Avond
Jongens 11 t/m 17 jaar Zondag
Dames dubbel 17+ Dinsdag Avond (Noordoost)
Gemengd 11 t/m 17 jaar Zondag
Gemengd dubbel 17+ Zaterdag
Gemengd dubbel 50+ (op tijd) Donderdag Ochtend (Zeeland)
Dames Zondag
Heren 17+ (2xE 3xD) Zaterdag (Overijssel)
Gemengd 11 t/m 17 jaar Zaterdag
Dames 17+ Zaterdag
Heren dubbel 17+ Donderdag Avond (Zuid)
Jongens 10 t/m 14 jaar Zondag
Heren 17+ Zaterdag
Heren dubbel 17+ Vrijdag Avond
Meisjes 11 t/m 17 jaar Zondag
Gemengd 17+ Zaterdag
Heren 17+ (2xE 3xD) Zaterdag (Rotterdam)
Gemengd dubbel 17+ Donderdag Avond (Zuid)
Dames dubbel 17+ Donderdag Avond (Zuid)
Dames dubbel 17+ Vrijdag Avond
Gemengd 10 t/m 14 jaar Zondag
Meisjes 10 t/m 14 jaar Zondag

Klasse
1e klasse
2e klasse
1e klasse
1e klasse
2e klasse
2e klasse
2e klasse
2e klasse
3e klasse
3e klasse
3e klasse
4e klasse
4e klasse
2e klasse
3e klasse
2e klasse
4e klasse
4e klasse
4e klasse
4e klasse
3e klasse
3e klasse
3e klasse
3e klasse
3e klasse
4e klasse
Open klasse
4e klasse
3e klasse
2e klasse
4e klasse
3e klasse
2e klasse
4e klasse
3e klasse
3e klasse
4e klasse
4e klasse
3e klasse
3e klasse
3e klasse
2e klasse
2e klasse

Gem.
15,46
15,49
15,52
15,58
15,99
16,06
16,11
16,22
16,38
16,65
16,70
16,70
16,71
16,72
16,72
16,76
16,83
16,87
16,91
16,95
16,96
17,00
17,03
17,06
17,07
17,10
17,11
17,13
17,14
17,14
17,18
17,19
17,20
17,23
17,25
17,32
17,37
17,39
17,41
17,43
17,47
17,53
17,70
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Gebruik ledenpas bij competitiewedstrijden
De ledenpas is alleen geldig voor de competitie als hierop het verenigingsnummer van de vereniging staat vermeld
waarvoor de speler competitie speelt (CR art. 41) en wanneer hierop ook de pasfoto van de betreffende speler staat
afgedrukt. Een ledenpas waarop de pasfoto ontbreekt, is niet geldig voor het spelen van competitie (en toernooien).
De speelsterktes worden niet langer weergegeven op de ledenpas, waardoor bepalingen omtrent het controleren van
de opstelling gewijzigd zijn (zie wijzigingen art. 34 op pagina 4).
Wachten bij slechte weersomstandigheden
In art. 31 CR is bepaald dat wanneer een competitiewedstrijd wegens weersomstandigheden niet op tijd kan
beginnen/is onderbroken, beide teams verplicht zijn te wachten tot de omstandigheden zodanig wijzigen dat spelen
mogelijk is.
Indien dit twee uur na de officiële begintijd/na het moment van onderbreking nog niet het geval is, behoeft de
wedstrijd niet begonnen te worden/te worden voorgezet, met inachtneming van artikel 29, lid 4 CR.
Voor de avondcompetities geldt een afwijking op bovenstaande regel. Hier geldt namelijk in bovenstaande gevallen
een wachttijd van één uur (i.p.v. twee uur)!
Beschikbare banen en begintijden
De KNLTB bepaalt jaarlijks het minimum aantal banen dat een vereniging op een competitiedag per thuisspelend
team beschikbaar moet stellen. De begintijd van iedere wedstrijd wordt per competitiesoort ook jaarlijks door de
KNLTB vastgesteld.
Op zaterdag en zondag gelden variabele aanvangstijden. Daarbij is het van groot belang dat de
verenigingscompetitieleider van de betreffende vereniging de tegenstander nauwkeurig informeert over de
afwijkende begintijd (MijnKNLTB). In bijlage-H van het CR zijn de regels hieromtrent vastgelegd.
Op de doordeweekse competitiedagen zal per thuisspelend team het minimum aantal van 1 1/3 baan beschikbaar
moeten zijn.
Aantal partijen en begintijden per competitiesoort
Competitiedag(deel)

Aanvangstijd

Soort competitie

Partijen

Dinsdagavond

19:00 uur

Dames dubbel 17+ (Noordoost)

4x DD

Woensdagavond

19:00 uur

Heren dubbel 35+ (Noordoost)

4x HD

Donderdagochtend

10:00 uur

Dames dubbel 17+
Gemengd dubbel 50+ (op tijd) (Zeeland)
Heren dubbel 50+ (op tijd) (Zeeland)

4x DD
DD, HD – 4x GD
6x HD

Donderdagavond

19:00 uur

Gemengd dubbel 17+ (Zuid)
Heren dubbel 17+ (Zuid)
Dames dubbel 17+ (Zuid)

DD, HD – 2x GD
4x HD
4x DD

Donderdagavond

19:00-20:00 uur

8&9-Tennis 17+

2x D

Vrijdag hele dag

11:00-13:00 uur

Gemengd dubbel 50+

DD, HD – 2x GD

Heren dubbel 50+
Dames dubbel 50+

4x HD
4x DD

Gemengd dubbel 17+ & 35+
Heren dubbel 17+ & 35+
Dames dubbel 17+ & 35+

DD, HD – 2x GD
4x HD
4x DD

Vrijdagavond

19:00 uur
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Zaterdag hele dag

09:00-16:30 uur

Gemengd 11 t/m 17
Gemengd 17+
Gemengd dubbel 17+
Heren 17+
Heren 17+ (2xE 3xD) (Overijssel,
Rotterdam)
Heren dubbel 17+
Dames 17+
Dames 17+ (2xE 3xD) (Overijssel,
Rotterdam, Zuid)
Dames dubbel 17+

ME, JE, GD, MD, JD
DE, HE, GD, DD, HD
DD, HD – 2x GD
4x HE – 2x HD
2x HE – 3x HD
4x HD
4x DE – 2x DD
2x DE – 3x DD
4x DD

Zondag hele dag

09:00-16:30 uur

Gemengd 10 t/m 14 & 11 t/m 17
Jongens 10 t/m 14 & 11 t/m 17
Meisjes 10 t/m 14 & 11 t/m 17
Gemengd
Gemengd dubbel
Heren
Heren dubbel
Dames
Dames dubbel

ME, JE, GD, MD, JD
4x JE – 2x JD
4x ME – 2x MD
DE, HE, GD, DD, HD
DD, HD – 2x GD
4x HE – 2x HD
4x HD
4x DE – 2x DD
4x DD

Zondagmiddag

17:00-20:00 uur

8&9-competitie

2x D

Welke en hoeveel partijen mag een speler spelen
Op grond van het bepaalde in CR art. 07 sub f. heeft de KNLTB vastgesteld dat een speler van een team per
competitiewedstrijd slechts in 2 partijen van verschillende spelsoort voor dit team mag uitkomen.
Uitzondering op bovenstaande regel zijn de zes partijen dubbel 50+ competities in Zeeland (Gemengd dubbel 50+
(Op Tijd) Donderdag en Heren dubbel 50+ (Op Tijd) Donderdag). In deze competitiesoorten mag een speler van een
team per competitiewedstrijd namelijk in maximaal 3 partijen voor dit team uitkomen.
Bij de damesdubbel- en herendubbelcompetities en de competities met twee enkelpartijen en drie dubbelpartijen is
het wel toegestaan in maximaal 2 partijen van het dubbelspel uit te komen (echter niet 2x met dezelfde partner).
Bij de dubbelcompetities moet het opstellen volgens speelsterkte per ronde geschieden. 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 1 partij spelen. Dit
betekent dus dat als een team met drie personen opkomt, er slechts 2 partijen kunnen worden gespeeld en als een
team met twee personen opkomt, er slechts 1 partij kan worden gespeeld.
Voorbeelden opstelling dubbelploegen:
1.
Een team bestaat uit een speler met speelsterkte 7 en drie spelers met speelsterkte 8. De
speler met speelsterkte 7 moet in ronde 1 en ronde 2 de eerste partij spelen.
2.
Een team bestaat uit drie spelers met speelsterkte 7 en een speler met speelsterkte 8. In de
eerste ronde moeten twee spelers met speelsterkte 7 de eerste partij spelen, in de tweede
ronde moet de derde speler met speelsterkte 7 samen met een van de andere spelers met
speelsterkte 7 de eerste partij spelen.
3.
Een team bestaat uit 5 spelers (1x speelsterkte 6, 3x speelsterkte 7 en 1x speelsterkte 8). De
volgende opstelling in mogelijk en toegestaan:
*
Ronde 1 – partij 1: speelsterkte 7 + speelsterkte 7
Ronde 1 – partij 2: speelsterkte 7 + speelsterkte 8
*
Ronde 2 – partij 1: speelsterkte 7 + speelsterkte 7 (andere combinatie als boven)
Ronde 2 – partij 2: speelsterkte 6 + speelsterkte 8
4.
Dubbelcombinaties waaraan een zelfde totaal aantal punten is toegekend, worden geacht
van gelijke sterkte te zijn en zijn dus onderling verwisselbaar. (zie ronde 2 in bovenstaand
voorbeeld).
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Bij de competities waarbij 2 enkelspelpartijen en 3 dubbelspelpartijen worden gespeeld, moeten zowel de enkel- als
dubbelspelspelen in volgorde van afnemende speelsterkte worden gespeeld (dus geen rondes).
Bij de zes partijen dubbelcompetities in Zeeland (Gemengd dubbel 50+ (Op Tijd) Donderdag en Heren dubbel 50+
(Op Tijd) Donderdag) dient het opstellen van alle dubbelcombinaties in volgorde van afnemende speelsterkte te
geschieden.
Leeftijden
Spelers die op 31 december 2019 de leeftijd van 17 jaar hebben bereikt, zijn gerechtigd deel te nemen aan de 17+
competitie.
Spelers die op 31 december 2019 de leeftijd van 35 jaar hebben bereikt, zijn gerechtigd deel te nemen aan de 35+
competitie.
Spelers die op 31 december 2019 de leeftijd van 50 jaar hebben bereikt, zijn gerechtigd deel te nemen aan de 50+
competitie.
Deelname aan de gemengde-, jongens- en meisjescompetitie 10 t/m 14 jaar is alleen mogelijk voor die spelers en
speelsters die geboren zijn op of ná 1 januari 2005 en vóór 1 januari 2010. Het is mogelijk om in een 10 t/m 14 team
per speeldag maximaal één speler op te stellen die één jaar te oud is (geboren op of na 1 januari 2004). Verder is
hierop geen dispensatie mogelijk.
Deelname aan de gemengde-, jongens- en meisjescompetitie 11 t/m 17 jaar is alleen mogelijk voor die spelers en
speelsters die geboren zijn op of ná 1 januari 2002 en vóór 1 januari 2009. Het is mogelijk om in een 11 t/m 17 team
per speeldag maximaal één speler op te stellen die geen junior is. Deze speler moet echter geboren zijn op of na 1
januari 2001. Verder is hierop geen dispensatie mogelijk.
8&9-Tennis
8&9-Tennis is speciaal voor speelsterkte 8 en 9. Een ideale competitievorm voor iedereen van 17+ die net begonnen
is met tennis of voor degenen met dubbelspeelsterkte 8 en 9 die al een poosje tennissen, maar nog nooit competitie
of toernooien hebben gespeeld. Deze competitie wordt vooral gekenmerkt door het gezelligheidskarakter, kent geen
promotie/degradatie en waarbij leuke rally’s belangrijker zijn dan winst of verlies.
Tijdens een competitiewedstrijd worden er twee dubbels gespeeld, waarin alle combinaties mogelijk zijn (DD, HD,
GD). Zo kan het voorkomen dat twee vrouwen spelen tegen een man en een vrouw of tegen twee mannen. We
hopen dat alle deelnemers op een aangename en gezellige manier kennis maken met het spelen van competitie, de
wedstrijden tellen bijvoorbeeld niet mee voor je rating.
Bij 8&9-Tennis hoeven de twee dubbelspelpartijen niet in volgorde van afnemende speelsterkte te worden opgesteld.
Het opstellen bij de 8&9-Tennis moet per ronde geschieden. Ronde 1 (met partij 1) staat los van ronde 2 (met partij
1). Een speler mag in de 8&9-competitie in maximaal twee partijen van het dubbelspel uitkomen (echter niet 2x met
dezelfde partner).
Bij 8&9-Tennis wordt om twee gewonnen sets gespeeld. Voor deze competitie geldt ‘Compact Spelen’. Compact
spelen houdt in dat het Beslissend Punt Systeem (BPS) wordt toegepast bij de stand 40-40 gelijk en in het geval van
een derde set een beslissende wedstrijdtiebreak (tot en met 10 punten, 2 punten verschil) wordt gespeeld in plaats
van een volledige derde set.
Spelen in twee competitiesoorten voor één (of twee) verenigingen
Het is voor een speler ook in 2019 weer mogelijk om voor maximaal twee verenigingen competitie te spelen, indien
door één van beide verenigingen dispensatie bij de KNLTB is aangevraagd. In dit geval leggen wij de andere
vereniging deze aanvraag voor en kan men hiertegen desgewenst bezwaar maken. Deze dispensatie wordt slechts
verleend als de betreffende speler voor beide verenigingen minimaal in vier competitiewedstrijden wordt opgesteld.
Als een speler voor twee teams bij dezelfde vereniging wil spelen, waarvan het ploeggemiddelde tussen deze twee
competitiesoorten conform de klassenvolgorde groter dan 2,0 punten is, dient voor deze speler ook dispensatie
worden aangevraagd voor het spelen van twee competities in één speelweek bij dezelfde vereniging. In beide
situaties mag de dispensatiespeler gedurende de competitie alleen in de twee - op de aanvraag vermelde - vaste
teams spelen.
De lijsten met verleende dispensaties is terug te vinden op de pagina Najaarscompetitie op knltb.nl.
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Promotie en degradatie
In de KNLTB Najaarscompetitie is geen sprake van een promotie-/ degradatieregeling. De inschrijving voor deze
competities is immers vrij, op basis van het puntengemiddelde van de betreffende ploegen.
Goedkeuring ballen voor competitie en toernooien 2019
Het Competitiereglement (artikel 24) bepaalt dat op één competitiedag per competitiewedstrijd slechts gespeeld mag
worden met ballen van één bepaald handelsmerk, soort en kleur. Deze ballen moet voorkomen op de lijst met door
de ITF goedgekeurde ballen, die te raadplegen is op de site van de ITF: itftennis.com/technical.
In de competitie mogen alleen de ballen van het Type 2 van deze lijst worden gebruikt.
Tennisballen die niet zijn voorzien van het ITF keurmerk mogen niet worden gebruikt voor KNLTB competities en
toernooien. De bovengenoemde lijst kan nog worden aangevuld met andere typen tennisballen. Eventuele correcties
worden ook gepubliceerd op de website van de KNLTB.
Een bezoekend team is niet verplicht om een competitiewedstrijd te spelen met ballen die niet voorkomen op de lijst
van goedgekeurde ballen. Kan de ontvangende vereniging echter op een andere wijze aantonen dat de betreffende
ballen door de KNLTB of ITF zijn goedgekeurd, dan dient het bezoekende team hiermee akkoord te gaan.
Benodigde ballen per competitiewedstrijd
Conform CR art. 24 is bepaald, dat minimaal zes nieuwe ballen door de ontvangende vereniging voor een
wedstrijd in de Najaarscompetitie beschikbaar worden gesteld.
Inhoud EHBO-verbandkoffer bij competitiewedstrijden
Volgens het CR is het verplicht een goedgevulde EHBO-doos beschikbaar te hebben op competitiedagen.
Deze EHBO-verbandkoffer moet voldoen aan de richtlijnen van het Oranje Kruis voor een Evenementen en
Sportverbandset. Deze richtlijnen zijn te raadplegen op de website van het Oranje Kruis:
www.hetoranjekruis.nl
Accommodatiebepalingen
De banen moeten voldoen aan de eisen gesteld in de Tennisspelregels en in goede staat verkeren. Bij de
banen dienen behoorlijke kleedkamers met was- en douchegelegenheid, een toilet en een kantine aanwezig
te zijn (CR art. 23).
De vereiste kleedkamers met was- en douchegelegenheid moeten beschikbaar zijn van een half uur vóór het
begin van de competitiewedstrijd tot een half uur ná het tijdstip van beëindigen respectievelijk afbreken van
de wedstrijd.
Wanneer je constateert dat een vereniging niet aan deze voorwaarden voldoet kunt u de CL verzoeken een
onderzoek in te stellen naar de kwaliteit van banen en/of clubgebouw. De CL zal dan de betreffende
vereniging een verklaring hiervoor vragen en zo nodig de KNLTB te verzoeken een nader onderzoek in te
stellen.
Gelijkgestelde baansoorten
In artikel 32 van het CR is bepaald dat de opeenvolgende partijen aaneensluitend dienen te worden gespeeld
op de banen die daarvoor door de aanvoerder van de ontvangende partij worden aangewezen. Deze banen
moeten allen dezelfde toplaag hebben.
Met betrekking tot het bepaalde in lid 2 van artikel 32, betreffende het aansluitend spelen van partijen op
banen met dezelfde toplaag, geldt dat alleen French Court, Canada Tenn, gravel op verharding (zoals:
TennisForce, Claytech (nu Top Clay) en Matchclay) én gravel op afschot banen gelijkgesteld worden met
gravelbanen. Dit betekent in de praktijk dus dat als een vereniging naast gravel ook over French Court,
Canada Tenn, gravel op verharding (zoals: TennisForce, Claytech (nu TopClay) en Matchclay) en/of gravel
op afschot banen beschikt, de partijen van één competitiewedstrijd afwisselend op elk van deze banen
kunnen worden gespeeld.
Onderzoeken en protesten
Conform het Competitiereglement kan een vereniging de CL verzoeken een onderzoek in te stellen, wanneer men
twijfelt aan de speelgerechtigdheid van een speler. Daarnaast kan een vereniging bij de CL een protest indienen
tegen gedragingen of handelingen van andere verenigingen (CR Hoofdstuk VII).
Een verzoek om een onderzoek c.q. een protest kan alleen dan in behandeling worden genomen wanneer het
namens de vereniging door de VCL of het bestuur is ingediend binnen 8 dagen nadat zich het betreffende voorval
heeft voorgedaan of dit ter kennis van de vereniging is gekomen.
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Dit verzoek tot onderzoek of protest moet digitaal wordt ingediend via resp.
https://www.centrecourt.nl/overig/formulieren/competitie--verzoek-om-onderzoek/ of
https://www.centrecourt.nl/overig/formulieren/competitie--protestformulier/.
Het niet voldoen aan genoemde voorwaarden kan niet-ontvankelijkheid van de vereniging tot gevolg hebben. Een
verzoek/protest dat 8 dagen na de laatste speeldag wordt ingediend, wordt in ieder geval niet meer in behandeling
genomen. De CL informeert alle verenigingen in de betreffende poule dat er een verzoek tot een onderzoek c.q. een
protest is ingediend. Nadat de CL een beslissing heeft genomen informeert hij eveneens alle betrokken verenigingen
én de overige verenigingen in de poule.
Boetes
Op grond van CR art. 62 lid 1 sub a. heeft de CL de mogelijkheid om verenigingen een boete op te leggen bij
overtreding van het CR. De boetebedragen die voor diverse overtredingen zijn vastgesteld, zijn vastgelegd in bijlage
J van het Competitiereglement.
Contact
Voor nadere informatie over de KNLTB voorjaarscompetitie kan je tijdens kantooruren contact opnemen met Maikel
Adriaanse (KNLTB Competitiemanager) of Maarten Hulst (KNLTB Competitiemanager), tel. 088 13 02 600/e-mail:
wedstrijdtennis@knltb.nl

14

