
Wijzigingen Competitiereglement 2022  
 

 

Inleiding 

 

Het Competitiereglement 2022 is volledig herschreven met de volgende doel: 

• Het versoepelen van regelgeving waar mogelijk. Hierdoor is het reglement ingekort 

doordat alleen de noodzakelijke regels vermeld zijn. 

• De opbouw van het reglement beter overeen te laten komen met de chronologische 

volgorde van het organiseren en spelen van competitie en artikelen die over hetzelfde 

onderwerp gaan samenvoegen. Hierdoor is de volgorde van de artikelen gewijzigd en 

zijn alle regels en afspraken die over een bepaald onderwerp gaan snel terug te vinden. 

• Een betere aansluiting creëren met de Tennisspelregels, het Toernooireglement en 

andere KNLTB reglementen (Algemeen reglement, Reglement Fair play). 

• Het leesbaar maken van het reglement. Onduidelijkheden wegnemen door het gebruik 

van juridische taal te beperken. 

 

 

Belangrijkste wijzigingen 2022 t.o.v. 2021 

 

Algemeen 

• Verwijzingen naar artikelen zijn verminderd; doordat regels over hetzelfde onderwerp 

zijn samengevoegd in een artikel, zijn de meeste verwijzingen naar andere artikelen niet 

meer nodig. 

 

Versoepeld 

• Spelen voor meer dan één vereniging 

Het is voor spelers mogelijk om voor één of meerdere verenigingen uit te komen zonder 

dispensatie zolang de speler lid is van de verenigingen waarvoor de speler competitie 

wil spelen én niet in dezelfde afdeling uitkomt. Als het verschil in sterkte tussen de 

verschillende teams conform de klassenvolgorde meer dan 2,0 punten is, dan is wel 

dispensatie nodig. 

 

• Sterktevolgorde van teams 

Het is voor een vereniging niet meer verplicht alle teams in elke competitiesoort in 

volgorde van sterkte zo te nummeren en op te stellen, dat op iedere wedstrijddag het 

puntengemiddelde van een lager team niet meer dan 1,0 punt lager is dan het 

puntengemiddelde van een hoger team.  

 

 

 

 

 



Verwijderd 

Arbitrage 

• Artikel 12 en 25 verwijderd > Arbiters worden door de KNLTB alleen toegewezen in de 

Eredivisie, de regels omtrent arbitrage zijn dan ook verwijderd uit het 

competitiereglement en opgenomen in het aanvullende Eredivisiereglement Gemengd 

en Eredivisiereglement Heren 

• Bijlage A Richtlijnen voor het spelen van wedstrijden zonder scheidsrechter > 

verwijderd; de richtlijnen zijn al specifiek benoemd in de Tennisspelregels, bijlage VIII.  

Coaching 

• Bijlage E Coachen > verwijderd; dit staat al specifiek vermeld in de Tennisspelregels, 

regel 30. 

Correct gedrag spelers en Fair Play 

• Bijlage E Correct gedrag > verwijderd; dit staat al specifiek vermeld in het reglement Fair 

Play. 

Hitteregel en sanitaire onderbreking 

• Bijlage D en I > verwijderd; gelijk getrokken met toernooireglement en opgenomen in de 

tekst 

Overschrijvingsbepalingen 

• Artikel 42 > verwijderd; de regel dat een speler vóór 1 november bij de huidige 

vereniging moet hebben opgezegd om in het volgende kalenderjaar voor een andere 

vereniging uit te komen, is vervallen. 

Niet-Nederlandse tennissers 

• Artikel 43 > verwijderd; het lidmaatschap van een vereniging is bepalend of je uit mag 

komen voor de vereniging, niet de nationaliteit 

Provinciale competities 

• Hoofdstuk 6 provinciale competities > verwijderd; daar waar de provinciale competities 

niet vallen onder het CR, geldt een apart reglement  

Strafpuntensysteem 

• Bijlage C Strafpuntensysteem > verwijderd; heeft betrekking op arbiters en deze worden 

niet toegewezen binnen CR 

 

 

 

 

 


