
Informatie KNLTB wintercompetitie 2017-2018 

 

Speeldata: 

 
 

Lees onderstaande informatie zorgvuldig en neem uw verantwoordelijkheden 

hierin. 

 

Inhoud van de map en tas voor seniorenteams:  

 

• Deze brief: Informatie KNLTB-wintercompetitie 2017-2018 

 

• Wedstrijdformulieren voor thuiswedstrijden 

Je hoeft dus alleen een formulier in te vullen als jouw team thuis speelt. (Leg de formulieren 

niet op elkaar bij het invullen, want ze drukken door!) 

 

• Competitieschema van de speeldagen met baanschema 

Hierop zie je per speeldag welke teams eruit en thuis spelen. Op dit schema staan de 

aanvangstijden bij thuiswedstrijden. Zorg er altijd voor dat je als team zeker een kwartier 

of eerder voor deze tijd aanwezig bent om de bezoekende ploeg te kunnen ontvangen. De 

aanvangstijd is de tijd dat je op de baan moet staan! Gezien de drukte op sommige dagen 

is het van belang ons goed aan de starttijden te houden! 

 

Een kort overzicht: 

 

Donderdagochtend  aanwezig 09:45 uur  Start om 10:00 uur 

Donderdagavond  aanwezig 18:45 uur  Start om 19:00 uur * 

Vrijdagmiddag  aanwezig 12.45 uur  Start om 13:00 uur 

Vrijdagavond   aanwezig 18:45 uur  Start om 19:00 uur * 

Zaterdag   aanwezig 12:.45 uur  Start om 13:00 uur 

Zondag   aanwezig 09:45 uur  Start om 10:00 uur 

Zondag instapcompetitie aanwezig 15:45 uur  Start om 16:00 uur 
 

   *De verlichting gaat automatisch om 23.00 uur uit. Dan moet u klaar zijn met de wedstrijden!!! 

 

Op het baanschema staat aangegeven op welke baan je met jouw team dient te spelen. 

Volg dit schema nauwkeurig zodat ook de wedstrijden op de betreffende dag een goede 

doorgang hebben. Speel niet zomaar op een andere baan als deze vrij ligt. Dit kan 

consequenties hebben voor andere teams later op de dag. Omdat er tijdens de 

speeldagen geen competitieleider aanwezig is, verwachten we dat ieder team volgens het 

baanschema gaat tennissen. Mocht er onverhoopt toch iets voorvallen op een speeldag, dan 

kun je Anne Spoor (Vereniging Competitieleider) bereiken op 0652687634. Graag alleen 

indien je er echt niet uit kunt komen.  

 

• Ballen 

In de tas die zitten ballen voor alle thuiswedstrijden. Je krijgt twee kokers per speeldag. Na 

afloop van de wedstrijden van die dag moeten de gebruikte ballen op de hangende kastjes 

in de keuken worden gezet. De kokers zijn genummerd, zodat we kunnen controleren van 

welke teams we de ballen wel/niet retour hebben gekregen. 

 

 



• Keukenreglement 

 

• Website: https://www.wolfsbosch.nl/activiteiten/competitie 

Op de website staat nog eventuele aanvullende informatie. 

 

Wedstrijdformulieren: 

Het formulier dat moet worden ingevuld op de speeldagen is niet veranderd. Spelers die 

vorig jaar competitie hebben gespeeld, zijn bekend met de lay-out.  

Aan de binnenzijde van het wedstrijdformulier staat hoe het formulier moet worden 

ingevuld. Je hebt precies genoeg formulieren in de map voor alle thuiswedstrijden. Geef dus 

geen formulier aan de tegenstander bij uitwedstrijden, want dan kom je aan het einde van 

de competitie te kort.  

Het eerste blad is het ploegenuitwisselingsformulier (eruit scheuren en invullen). De 

aanvoerder controleert dit formulier op juistheid (o.a. pasjes en sterktevolgorde) en pas 

daarna plaatst hij/zij de handtekening. Na ondertekening van het formulier worden de 

gegevens exact overgenomen op het officiële wedstrijdformulier. Dat is het tweede blad in 

het boekje. Het daaropvolgende blad drukt automatisch door. Na het spelen van de 

wedstrijden worden de uitslagen op het officiële wedstrijdformulier ingevuld. Als beide 

aanvoerders de handtekening plaatsen, aanvaardt men de eindstand.  

Het “Inhaalformulier Competitie”, het laatste blad van het wedstrijdformulier, is een 

regenformulier.  

Mochten de wedstrijden door slecht weer worden afgelast, dan vul je dit formulier 

in en lever je het in op dezelfde wijze als het officiële wedstrijdformulier.  

 

Uitslagen invoeren: 

Bij de senioren dient de aanvoerder van het thuisspelende team binnen 24 uur na afloop 

van de wedstrijddag de uitslag in te voeren op de website van de KNLTB.  Website is: 

http://www.knltb.nl/tennissers/competitie/uitslagen-invoeren/. De aanvoerder is daarvoor 

gemachtigd. Kies na het invoeren van je nummer en wachtwoord voor de juiste 

competitie, het juiste team en de juiste speeldag. Kies vervolgens voor 

'invoeren uitslagen'. Vul vervolgens de uitslagen in, druk op verwerken en druk op opslaan. 

Als dat gewenst is, kun je de competitieleiding per mail 

(knltbcompetitie@wolfsbosch.nl) verzoeken extra personen te machtigen ook uitslagen in te 

voeren.  

Bij thuiswedstrijden houdt de aanvoerder het originele wedstrijdformulier zelf tot het einde 

van de competitie voor het geval later protest wordt aangetekend. De kopie/doorslag moet 

worden meegegeven aan de aanvoerder van het bezoekende team. Bij uitwedstrijden 

ontvangt de aanvoerder dus altijd een exemplaar van het wedstrijdformulier. 

Mocht de wedstrijd (gedeeltelijk) worden afgelast, voer dat dan ook in en vul de 

inhaaldatum in. 

 

Correctie van verkeerde competitie-uitslagen: 

Op www.knltb.nl heb je de mogelijkheid om uitslagen te bekijken en controleren. Doe dit 

zeker bij de wedstrijden die je niet thuis speelt. Zijn er door de tegenstander onjuiste 

uitslagen c.q. gegevens ingevoerd, dan kun je protest aantekenen binnen drie dagen na de 

gespeelde wedstrijd bij de verenigingcompetitieleider van onze vereniging, Anne Spoor via 

knltbcompetitie@wolfsbosch.nl. 

Als de wedstrijduitslag eenmaal is verstuurd, kan de vereniging zelf deze uitslag niet meer 

digitaal corrigeren. In die gevallen moet de KNLTB worden gevraagd om de correctie door te 

voeren.  

Een dergelijk correctieverzoek moet altijd vergezeld gaan van een kopie van het 

betreffende wedstrijdformulier. 

 

Uitnodigingen en aanvangstijden: 

Op de site van de KNLTB kan je de aanvangstijd van de uitwedstrijd(en) raadplegen.  

Je bent als aanvoerder verantwoordelijk om op de hoogte te komen van deze 

aanvangstijden, zodat jouw team op tijd aanwezig kan zijn bij de uitwedstrijden. 
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De competitieleider van elke vereniging zal uiterlijk 8 dagen voor de wedstrijddag via 

internet bekendmaken wat de aanvangstijd is. Dit heet “digitaal uitnodigen van ploegen”.  

- Een routebeschrijving naar het park waar de uitwedstrijd is, kan je evt. vinden op 

www.knltb.nl of via een routeplanner. 

- De aanvoerder is eindverantwoordelijk, maar elk lid van een team kan na aanmelding 

de aanvangstijden raadplegen. Als vereniging zien wij het raadplegen van 

aanvangstijden als een verantwoordelijkheid dat door het hele team wordt gedragen. 

Het programma is simpel en helder in opzet en wij verwachten dat je hierbij geen 

problemen ondervindt. Mocht je hier toch nog vragen over hebben, dan kan je contact 

opnemen met Roland de Die op 06-20384039. 

 

Niet opdagen: 

Een ploeg die een half uur na de aanvangstijd niet is verschenen, wordt als niet-opgekomen 

beschouwd. De tegenstander mag na dat half uur het park verlaten. Het niet verschijnen 

van een ploeg (met of zonder afzegging) dient te worden verwerkt als een ‘thuisploeg (of 

uitploeg) niet opgekomen’. Het is aan de Landelijk Competitieleider om dan achteraf vast te 

stellen of er bij de niet-opgekomen ploeg sprake is geweest van overmacht. 

 

Pasjes: 

Zonder pasje ben je niet speelgerechtigd. Zorg ervoor dat je je pasje op tijd hebt opgehaald 

(en dus je bardiensten hebt geregeld) en deze elke keer meeneemt op de competitiedag. 

 

Volgorde competitiepartijen: 

Een speler van een ploeg mag per competitiewedstrijd slechts in 2 partijen van 

verschillende spelsoorten voor deze ploeg uitkomen. Bij damesdubbel- en 

herendubbelcompetities, is het wel toegestaan 2x in dezelfde spelsoort (dubbelspel) uit te 

komen, echter niet 2x met dezelfde partner. 

Bij de dubbelcompetities dient het opstellen volgens speelsterkte per ronde te geschieden. 

Ronde 1 (met partij 1 en partij 2) staat los van ronde 2 (met eveneens partij 1 en partij 2). 

De speelsterkte (op de pasjes) mag in partij 2 nooit hoger zijn dan in partij 1. 

 

Telling per partij: 

Er wordt om twee gewonnen sets gespeeld. In alle sets wordt, wanneer de stand 6-6 is 

bereikt, het tiebreaksysteem toegepast. Uitzonderingen op deze regel: 

 

In avondcompetities zijn verenigingen - waarbij vanwege gemeentelijke verordeningen of 

waar vanwege het beleid van die vereniging om 23.00 uur het licht uit moet - verplicht bij 

iedere partij tijdens thuiswedstrijden een wedstrijdtiebreak (10 punten) als vervangende 

beslissende (derde) set te spelen.  

Dit is van toepassing bij TV Wolfsbosch! 

 

Deze verenigingen dienen dit te vermelden bij het digitaal invoeren van de wedstrijddetails 

in het veld ‘opmerking’. Zo’n tiebreak als vervangende beslissende set wordt gespeeld op 

het moment dat de stand één set gelijk is. Winnaar van de beslissende tiebreak – en 

daarmee ook van de partij – is degene die het eerst respectievelijk tien punten behaalt op 

voorwaarde dat er een verschil is van twee punten. Deze tiebreak vervangt de beslissende 

laatste set en geldt voor de partijuitslag als een set met games (7-6). 

 

Invallers: 

Elk jaar krijgen we veel vragen over welke competitiespelers wel/niet mogen invallen bij 

een ander team: De speelweek loopt van maandag tot en met zondag. Dat wil zeggen dat 

een speler die bijvoorbeeld zaterdag speelt met zijn/haar eigen team niet mag invallen in 

een team op vrijdag daaraan voorafgaand. Een speler die meedoet op vrijdag, mag niet 

meer uitkomen voor een ander team op de volgende zaterdag. 

Een speler die twee keer of vaker heeft gespeeld in een hoger team, mag niet meer 

uitkomen in een lager team. De teamvolgorde is op de KNLTB-site terug te vinden of 

eventueel op te vragen bij de competitieleider. 

http://www.knltb.nl/


Houdt rekening met de speelsterkte van je team. Een lager team mag niet meer dan 1 punt 

sterker zijn dan een hoger team. De teamsterkte wordt bepaald door van de sterkste 4 

spelers de actuele enkel- en dubbelrating bij elkaar op te tellen en deze te delen door 4. 

Indien alleen dubbel wedstrijden worden gespeeld, worden de dubbel ratings 2 keer geteld. 

 

Inhalen: 

Indien een wedstrijd niet (volledig) gespeeld kon worden door bijvoorbeeld 

weersomstandigheden, dan dient deze op de eerstvolgende inhaaldag gespeeld te worden. 

In onderling overleg kunnen de aanvoerders ook besluiten op een eerdere dag te spelen 

(niet later!). Geef dit door aan je competitieleider.  

Wedstrijden mogen niet uitgesteld worden wegens verhindering, vakantie, ziekte of 

blessures. In dergelijke gevallen dien je voor invallers te zorgen. 

 

Kosten: 

Deelname aan de senioren competitie kost € 110,00 per team (€ 130 indien Dunlop ballen). 

Met je inschrijving geef je aan akkoord te gaan met de inning van de competitiebijdrage via 

automatische incasso bij de aanvoerder. De aanvoerder dient zelf zorg te dragen voor 

verrekening met de andere teamleden. 

 

Boetes: 

De KNLTB heeft de mogelijkheid boetes op te leggen aan de vereniging. Deze boetes zullen 

worden doorberekend aan het team dat de boete heeft veroorzaakt. Voor dit jaar zijn de 

volgende maximale boetebedragen vastgesteld: 

 

Overtreding Boete 

Invullen gefingeerde uitslag  € 225,- 

Weigering medewerking te verlenen aan consul competitie  € 225,- 

Terugtrekking competitieploeg na publicatie indeling  € 225,- 

Terugtrekking competitieploeg voor publicatie indeling  € 115,- 

Te laat opkomen  € 115,- 

Onvoltalligheid  € 115,- 

Niet opkomen  € 225,- 

Onreglementair uitstellen van een competitiewedstrijd  € 115,- 

Niet volledig invullen c.q. niet tijdig insturen wedstrijdformulier  € 15,- 

Wangedrag spelers, coaches en/of begeleiders  € 225,- 

Speelgerechtigdheid  € 115,- 

Overschrijvingsbepalingen  € 45,- 

Spelen voor meer verenigingen (zonder dispensatie) € 225,- 

Twee keer of vaker in een hogere ploeg spelen  € 115,- 

Spelen van meer wedstrijden in één week (zonder dispensatie)  € 115,- 

Speelgerechtigdheid bij inhaalwedstrijden  € 115,- 

Speelgerechtigdheid bij een beslissingswedstrijd  € 115,- 

Sterktevolgorde ploegen  € 115,- 

 

Mochten er nog vragen en/of op- en aanmerkingen zijn n.a.v. deze punten of over de 

KNLTB-wintercompetitie 2017-2018, dan kan je contact opnemen met ondergetekende via 

mail anne.spoor@brandloyalt-int.com of op telefoonnummer 0652687634. 

 

Wij wensen je een leuke en sportieve competitie toe! 

 

Anne Spoor 

Vereniging Competitieleider TV Wolfsbosch 


