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Inleiding
Het Competitiereglement 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 Bondsbureau te Amersfoort. Deze afdeling is verantwoordelijk voor de
organisatie van de KNLTB Najaarscompetitie 2017.
Hieronder tref je een aantal belangrijke tips en aanwijzingen aan betreffende de najaarscompetitie
2017. 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 2016.
Daarnaast geldt ook in 2017 de eerder geïntroduceerde werkwijze voor het uitnodigen van ploegen
door de verenigingscompetitieleider. De aanvoerders van alle competitieploegen hebben
daarnaast de verplichting om actief, op MijnKNLTB, te informeren naar de aanvangstijd van
uitwedstrijden.
Mochten zich tijdens de competitie problemen voordoen, dan dien je dit in eerste instantie met
jouw tegenstander op te lossen. Het Competitiereglement (CR 2017) 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 9.00-16.00 uur) contact opnemen met de afdeling
Wedstrijdtennis via 088-1302600.
Protesten moeten altijd binnen 14 dagen na de speeldag waarop dit protest betrekking heeft,
schriftelijk worden ingediend door de VCL of het bestuur van de vereniging.
Alle informatie betreffende de KNLTB Najaarscompetitie wordt in de competitieperiode verzonden
naar het adres van de persoon die als verenigingscompetitieleider is aangemeld en digitaal de
inschrijving voor de najaarscompetitie voor jouw vereniging heeft verzorgd. Voor correspondentie
aan het Bondsbureau betreffende de competitie verzoeken wij je gebruik te maken van
wedstrijdtennis@knltb.nl. Graag bij elke correspondentie het afdelingsnummer van de betreffende
ploeg, evenals het verenigingsnummer vermelden. Alle competitie-uitslagen zijn ook in 2017 te
raadplegen via de website van de KNLTB. Via MijnKNLTB zijn ook in 2017 de individuele
partijuitslagen te vinden en is het ook weer mogelijk om de uitslagen van een aantal ploegen van
jouw eigen voorkeur te volgen.
Veranderingen in de Najaarscompetitie 2017
In het kader van het project Competitie Nieuwe Stijl (CNS) zijn de variabele aanvangstijden in de
najaarscompetitie verruimd. Met ingang van 2017 mag er in het weekend tussen 9.00-16.30 uur
aangevangen worden. In bijlage-H van het CR zijn de regels hieromtrent vastgelegd. Hier is onder
andere te lezen dat wedstrijden bestaande uit 6, 5 resp. 4 partijen, in ten hoogste 4, 3 resp. 3
speelronden moeten worden gespeeld.
Compact spelen. Het is dé oplossing om de competitie overzichtelijker en planbaarder te maken.
Uit onderzoek blijkt dit de behoefte van vele tennissers. En dat is belangrijk, want spelers die
competitie spelen blijven langer lid van een tennisvereniging. Ook zorgt compact spelen voor een
verruiming van de baancapaciteit, waardoor er meer spelers competitie kunnen spelen of vrij
kunnen tennissen tijdens de competitieperiode. Met ingang van 2017 kan elke club zelf bepalen of
‘Compact Spelen’ wordt ingevoerd bij alle thuiswedstrijden van een bepaalde dag. Kiest de VCL
aan het begin van het seizoen voor compact spelen, dan geldt dit voor die specifieke
competitiedag(en), alle competitievormen, voor alle ploegen, voor alle thuiswedstrijden en voor alle
speelweken. Dit betekent dus dat als een VCL voor ‘Compact Spelen’ voor bijvoorbeeld de
zaterdag kiest er iedere zaterdag bij alle partijen op de eigen vereniging tijdens de gehele
competitie volgens dit systeem moet worden gespeeld.
Compact spelen houdt in dat het Beslissend Punt Systeem (BPS) wordt toegepast bij de 40-40
stand 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. In de praktijk ga je ook
merken dat ‘Compact Spelen’ de duur van een partij verkort. Van gemiddeld 1.30 uur gaat dat naar
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gemiddeld 1.15 uur. Dit betekent dat in de najaarscompetitie er bij ‘Compact Spelen’ tien
speelronden per baan kunnen worden gepland en met de reguliere telling acht speelronden per
baan. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat er op de wedstrijddag om 9.00 uur aangevangen wordt.
Competitiepartijen in de najaarscompetitie die in het weekend vóór 19.00 uur (jeugd) of vóór 21.00
uur (senioren) zijn begonnen moeten worden afgespeeld. Na genoemde tijdstippen hoeft een
nieuwe partij niet meer te beginnen (met uitzondering van de 8&9-competitie op zondag).
Conform artikel 27 lid 5 CR is de aanvoerder van de bezoekende ploeg verplicht zich via
MijnKNLTB op de hoogte te stellen van alle relevante informatie over de uitwedstrijden van zijn
ploeg. De keuze voor ‘Compact Spelen’ is vanaf 8 dagen vóór de eerste speeldag zichtbaar in de
wedstrijddetails in MijnKNLTB (let op! want niet zichtbaar in de mobiele MijnKNLTB app).
Met ingang van 2017 is een nieuw Competitiereglement van kracht waarin de nummering van de
artikelen is aangepast. De afwijkende bepalingen voor de najaarscompetitie worden in het
wedstrijdbulletin gepubliceerd.
Een overzicht met de meest belangrijke wijzigingen:
 Artikel 23 lid 1
Er mag nu op zowel overdekte-, overkapte- als buitenbanen competitie gespeeld worden.
 Artikel 34 lid 3 sub a.
Het is nu mogelijk om na de enkelspelen de opstelling van het dubbelspel nog aan te
passen. Ook is het mogelijk dat in het dubbelspel spelers uitkomen die pas later aanwezig
zijn.
 Artikel 35 lid 4
Het inhaalformulier maakt geen deel meer uit van het wedstrijdformulier. Om die reden
wordt op de speeldag het reguliere wedstrijdformulier ingevuld (alle partijen die tot dan toe
zijn gespeeld). Op de inhaaldag wordt het wedstrijdformulier vervolgens verder ingevuld.
 Artikel 41
Voorheen moest je minstens 3 weken voor de speeldag waarop je wilde spelen, als
lid van die vereniging bij de KNLTB staan ingeschreven. Zo ver van tevoren is met
ingang van 2017 niet meer nodig. Je moet met ingang van 2017 lid zijn van de
vereniging waarvoor je wilt spelen op de dag van spelen (uiteraard moet de speler
tijdens de ploeguitwisseling een ledenpas kunnen overleggen waarop het
verenigingsnummer van de vereniging waarvoor de speler uitkomt vermeld staan en
de pas voorzien zijn van een gelijkende pasfoto van de speler).
 Bijlage D
De kledingreclamecode in Nederland week af van de regels van de ITF. In het CR
2017 zijn deze regels aangepast, zodat ze meer op elkaar aansluiten.
Uitstel van competitiewedstrijden in de Najaarscompetitie
Volgens artikel 26 van het Competitiereglement dient een competitiewedstrijd in zijn geheel te
worden gespeeld op de datum vermeld in het competitieprogramma. Sinds de invoering van de
najaars-/herfstcompetities vangen wij regelmatig signalen van verenigingen op die 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. Om verenigingen en spelers toch de mogelijkheid te bieden
deel te nemen aan deze competitie, hebben wij gemeend hen tegemoet te komen.
Praktisch gezien stellen wij daarbij voor om voor alle wedstrijden uitstel mogelijk te maken. Dit
betekent dat alle wedstrijden in de Najaarscompetitie in onderling overleg met de tegenstander
mogen worden uitgesteld naar een latere datum, op voorwaarde dat:
een andere dan één van de officiële inhaaldata, én
gespeeld.
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Niet-opkomen
Het niet verschijnen van een ploeg dient te worden verwerkt als een “thuisploeg (of uitploeg) niet
opgekomen”, ook al heeft de andere ploeg dit vooraf gemeld. Het niet komen opdagen voor een
competitiewedstrijd kan reglementaire consequenties hebben voor de betreffende ploeg.
Uitnodigen van ploegen
Enkele jaren geleden is een nieuwe digitale uitnodigingsprocedure geïntroduceerd via MijnKNLTB,
waarmee bezoekende ploegen op een eenvoudige wijze kunnen worden uitgenodigd voor
competitiewedstrijden. Met deze manier van aanleveren van de benodigde informatie wordt de
verenigingscompetitieleiders niet alleen veel werk bespaard, maar scheelt het de verenigingen ook
aanzienlijk in onder andere portokosten.
Aanvoerders zijn verplicht de informatie over de uitwedstrijden via MijnKNLTB te raadplegen.
Overigens hebben naast de aanvoerders ook degenen die zich hebben aangemeld bij MijnKNLTB
toegang tot deze informatie. De KNLTB hoopt dat alle gegevens op tijd bij de verschillende
ploegen 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.
Gegevens parken en verenigingscompetitieleiders
Het overzicht van adresgegevens van parken en verenigingscompetitieleiders, dat voorheen voor
VCL’s te vinden was in een overzicht via MijnRol in MijnKNLTB, is komen te vervallen.
De parkgegevens en informatie over de verenigingscompetitieleiders is nu voor VCL’s te vinden
via MijnKNLTB (Zoeken > Vereniging Zoeken).
Deze gegevens zijn afkomstig uit informatie die door de verenigingen zelf zijn verstrekt. Iedere
deelnemende vereniging heeft daardoor zelf kunnen bijdragen aan de juistheid van de gegevens.
Speeldagen en inhaaldagen Najaarscompetitie 2017

5

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.
Eerder inhalen is toegestaan indien beide aanvoerders akkoord zijn.
Wedstrijdformulieren
Bijzondere aandacht verdient de ploegenuitwisseling: het vóór aanvang van de competitiewedstrijd
door beide aanvoerders gelijktijdig overhandigen van elkaars opstellingen en de ledenpassen (CR
art. 34). In de set wedstrijdformulieren is speciaal voor de ploegenuitwisseling een uitneembaar
formulier opgenomen. Maak hiervan gebruik!
Met nadruk dient hier vermeld te 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.
In de set wedstrijdformulieren is voor beide aanvoerders een exemplaar aanwezig. De uitslagen
van een competitiewedstrijd moeten na afloop van de wedstrijd (dezelfde dag nog) via MijnKNLTB
aan de KNLTB worden doorgegeven. Deze verplichting ligt reglementair bij de aanvoerder van de
thuisspelende ploeg. Deze aanvoerder moet door de ledenadministrateur van de vereniging wel de
functie Uitslagengedelegeerde zijn toegewezen. Neem contact op met die ledenadministrateur of
jouw VCL wanneer je niet de mogelijkheid hebt om uitslagen in te voeren.
Het niet tijdig verwerken van de uitslagen wordt door de KNLTB bestraft met een boete van € 15,-.
Dit doen we omdat de overige ploegen in de afdeling recht hebben te weten wat de actuele stand
van zaken in de afdeling is.
In het geval 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.
NIEUW:
Corrigeren van uitslagen
Nieuw in de najaarscompetitie is dat de VCL zelf tijdig uitslagen kan 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. De VCL van zowel
de uit- als thuisspelende ploeg ontvangt een emailbevestiging per wijziging.
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 1617, 3800 BP Amersfoort. 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.

Invoeren van uitslagen <-> delegeren
Al enkele jaren is het reglementair verplicht dat de uitslagen van competitiewedstrijden digitaal
worden aangeleverd. Evenals voorgaande jaren kan die digitale aanlevering alleen nog via
MijnKNLTB. Belangrijk daarbij is dat de ledenadministrateur van de vereniging in ieder geval alle
aanvoerders de functie Uitslagengedelegeerde heeft toegekend. De personen die deze functie
toegewezen hebben gekregen, kunnen door in te loggen op MijnKNLTB de uitslagen invoeren. Het
toekennen van die functie Uitslagengedelegeerde hoeft overigens niet beperkt te blijven tot de
aanvoerders van competitieploegen.
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Een vereniging kan er in principe voor kiezen om aan ieder lid van de vereniging die bevoegdheid
te geven. De VCL behoudt overigens ook altijd zelf nog de mogelijkheid om uitslagen in te voeren
en heeft bovendien de eindverantwoordelijkheid over het correct invoeren van uitslagen.
De beslissing om de manier van aanleveren van uitslagen te digitaliseren is ooit ingegeven door de
wens om ook de individuele resultaten van de competitie te laten meetellen voor de bepaling van
de speelsterkte (DSS). Daarnaast heeft het digitaal aanleveren als voordeel dat de uitslagen van
competitiewedstrijden eerder bekend zijn. Bovendien ontstaan er voor de verenigingen zelf veel
meer mogelijkheden om de speelgerechtigdheid van spelers te controleren en voor spelers om de
individuele partijresultaten te bekijken.
Publicatie speelprogramma
Op de KNLTB-website wordt de indeling gepubliceerd, waarbij de ploegen in elke afdeling zijn
genummerd van 1 tot en met 8. Enkele afdelingen bevatten 7 ploegen (1 vrije plaats) en 6 ploegen
(2 vrije plaatsen). In die gevallen is er dus sprake van respectievelijk 6 en 5 speeldagen. Het te
spelen programma voor een complete afdeling van 8 ploegen kun je maken volgens het volgende
schema:
1e speeldag
2e speeldag
3e speeldag
4e speeldag
5e speeldag
6e speeldag
7e speeldag

1-2; 3-4; 5-6; 7-8
4-1; 2-3; 8-5; 6-7
1-8; 3-6; 7-2; 5-4
8-3; 6-1; 2-5; 4-7
1-3; 2-4; 5-7; 6-8
7-1; 8-2; 3-5; 4-6
1-5; 6-2; 8-4; 3-7

De eerstgenoemde ploeg speelt thuis.
In een aantal klassen wordt soms gespeeld in afdelingen van vier ploegen. Dit is vooral gedaan om
de reisafstanden tussen de deelnemende verenigingen te bekorten. Dit betekent dat elke ploeg de
ander twee keer treft (uit en thuis) tijdens de competitie. Het speelprogramma voor afdelingen met
vier ploegen kun je maken volgens het volgende schema:
1e speeldag
2e speeldag
3e speeldag
4e speeldag
5e speeldag
6e speeldag

1-2 en 3-4
4-1 en 2-3
1-3 en 4-2
2-1 en 4-3
1-4 en 3-2
3-1 en 2-4

De eerstgenoemde ploeg speelt thuis.
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Klassenvolgorde Najaar
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
competitie 2017, 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
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Competitiesoort
Topkl Za Gem 17+ (DE-HE-GD-DD-HD)
Hfdkl Za Heren 17+ (2HE-3HD)
Hfdkl Za HD17+ (4HD)
Hfdkl Za Gem 17+ (DE-HE-GD-DD-HD)
Hfdkl Za GD17+ (DD-HD-2GD)
Hfdkl Za Heren 17+ (4HE-2HD)
Hfdkl Za DD17+ (4DD)
1e kl Za Dames 17+ (4DE-2DD)
1e kl Zo Heren (4HE-2HD)
1e kl Zo Gemengd (DE-HE-GD-DD-HD)
1e kl Zo Dames (4DE-2DD)
1e kl Za HD17+ (4HD)
1e kl Za Heren 17+ (2HE-3HD)
1e kl Za Heren 17+ (4HE-2HD)
Hfdkl Vr Av HD17+ (4HD)
1e kl Za Gem 17+ (DE-HE-GD-DD-HD)
1e kl Za GD17+ (DD-HD-2GD)
1e kl Za Dames 17+ (2DE-3DD)
1e kl Za DD17+ (4DD)
Hfdkl Vr Av DD17+ (4DD)
1e kl Wo Av HD35+ (4HD) NOORDOOST
1e kl Vr Av GD17+ (DD-HD-2GD)
1e kl Vr Av HD35+ (4HD)
1e kl Vr Av GD35+ (DD-HD-2GD)
1e kl Do Av GD17+ (DD-HD-2GD) ZUID
2e kl Zo Gemengd (DE-HE-GD-DD-HD)
2e kl Za Dames 17+ (2DE-3DD)
1e kl Vr Av DD35+ (4DD)
2e kl Zo Heren (4HE-2HD)
2e kl Zo Dames (4DE-2DD)
2e kl Za Dames 17+ (4DE-2DD)
1e kl Di Av DD17+ (4DD) NOORDOOST
1e kl Do Mo DD17+ (4DD)
1e kl Do Av DD17+ (4DD) ZUID
2e kl Za DD17+ (4DD)
2e kl Za Heren 17+ (2HE-3HD)
2e kl Za Heren 17+ (4HE-2HD)
2e kl Za GD17+ (DD-HD-2GD)
2e kl Za Gem 17+ (DE-HE-GD-DD-HD)
1e kl Vr Av HD17+ (4HD)
2e kl Za HD17+ (4HD)
1e kl Vr Av DD17+ (4DD)
1e kl Vr HD50+ (4HD)
1e kl Vr DD50+ (4DD)
1e kl Vr GD50+ (DD-HD-2GD)
1e kl Zo Gem 11 t/m 17 (ME-JE-GD-MD-JD)
1e kl Zo Meisjes 11 t/m 17 (4ME-2MD)
2e kl Vr Av GD35+ (DD-HD-2GD)
2e kl Do Mo DD17+ (4DD)
2e kl Do Av GD17+ (DD-HD-2GD) ZUID
2e kl Vr Av HD35+ (4HD)
1e kl Zo Jongens 11 t/m 17 (4JE-2JD)
2e kl Vr Av GD17+ (DD-HD-2GD)
2e kl Vr Av DD35+ (4DD)
3e kl Zo Heren (4HE-2HD)
3e kl Zo Gemengd (DE-HE-GD-DD-HD)
3e kl Za Dames 17+ (2DE-3DD)

Gem.
5,90
7,45
8,01
8,03
8,20
8,22
8,30
9,33
9,74
10,00
10,10
10,11
10,19
10,21
10,22
10,25
10,36
10,40
10,64
10,76
10,89
11,59
11,71
11,75
11,86
11,92
11,96
12,07
12,14
12,18
12,23
12,24
12,29
12,35
12,44
12,46
12,50
12,54
12,55
12,56
12,59
12,78
13,57
13,60
13,69
13,82
14,00
14,06
14,07
14,09
14,10
14,10
14,11
14,13
14,15
14,21
14,29

Nr.
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
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

Competitiesoort
Gem.
3e kl Za DD17+ (4DD)
14,31
3e kl Za Dames 17+ (4DE-2DD)
14,38
3e kl Zo Dames (4DE-2DD)
14,39
2e kl Wo Av HD35+ (4HD) NOORDOOST 14,47
2e kl Do Av DD17+ (4DD) ZUID
14,61
Open kl Do Mo HD50+ (op tijd) (6HD) ZUIDWEST
14,62
2e kl Di Av DD17+ (4DD) NOORDOOST
14,69
3e kl Za GD17+ (DD-HD-2GD)
14,76
3e kl Za HD17+ (4HD)
14,82
2e kl Vr Av HD17+ (4HD)
14,95
3e kl Za Heren 17+ (4HE-2HD)
14,97
3e kl Za Gem 17+ (DE-HE-GD-DD-HD)
15,03
3e kl Za Heren 17+ (2HE-3HD)
15,05
2e kl Zo Jongens 11 t/m 17 (4JE-2JD)
15,09
2e kl Vr Av DD17+ (4DD)
15,18
1e kl Za Gem 11 t/m 17 (ME-JE-GD-MD-JD)15,20
Open kl Zo Heren 35+ (2HE-3HD)
15,34
2e kl Zo Gem 11 t/m 17 (ME-JE-GD-MD-JD)15,38
2e kl Zo Meisjes 11 t/m 17 (4ME-2MD)
15,42
2e kl Vr GD50+ (DD-HD-2GD)
15,58
1e kl Zo Jongens 10 t/m 14 (4JE-2JD)
15,64
1e kl Zo Gem 10 t/m 14 (ME-JE-GD-MD-JD)15,78
2e kl Vr HD50+ (4HD)
15,79
2e kl Vr DD50+ (4DD)
15,90
Open kl Do Mo GD50+ (op tijd) (DD-HD-4GD)16,03
ZUIDWEST
1e kl Zo Meisjes 10 t/m 14 (4ME-2MD)
16,19
3e kl Do Mo DD17+ (4DD)
16,20
3e kl Vr Av GD35+ (DD-HD-2GD)
16,46
3e kl Vr Av HD35+ (4HD)
16,53
Open kl Zo Dames 35+ (2DE-3DD)
16,54
4e kl Za DD17+ (4DD)
16,57
3e kl Wo Av HD35+ (4HD) NOORDOOST 16,65
4e kl Zo Heren (4HE-2HD)
16,66
4e kl Zo Gemengd (DE-HE-GD-DD-HD)
16,68
3e kl Di Av DD17+ (4DD) NOORDOOST
16,71
3e kl Vr Av GD17+ (DD-HD-2GD)
16,76
3e kl Vr Av DD35+ (4DD)
16,80
3e kl Zo Jongens 11 t/m 17 (4JE-2JD)
16,89
4e kl Za HD17+ (4HD)
16,91
4e kl Za Dames 17+ (2DE-3DD)
16,93
3e kl Do Av GD17+ (DD-HD-2GD) ZUID
16,98
3e kl Do Av DD17+ (4DD) ZUID
17,00
4e kl Za GD17+ (DD-HD-2GD)
17,01
4e kl Zo Dames (4DE-2DD)
17,03
3e kl Zo Gem 11 t/m 17 (ME-JE-GD-MD-JD)17,05
4e kl Za Heren 17+ (2HE-3HD)
17,07
3e kl Vr Av HD17+ (4HD)
17,08
3e kl Zo Meisjes 11 t/m 17 (4ME-2MD)
17,09
4e kl Za Dames 17+ (4DE-2DD)
17,18
4e kl Za Heren 17+ (4HE-2HD)
17,19
2e kl Zo Jongens 10 t/m 14 (4JE-2JD)
17,23
3e kl Vr Av DD17+ (4DD)
17,28
4e kl Za Gem 17+ (DE-HE-GD-DD-HD)
17,30
2e kl Zo Gem 10 t/m 14 (ME-JE-GD-MD-JD)17,33
2e kl Za Gem 11 t/m 17 (ME-JE-GD-MD-JD)17,35
2e kl Zo Meisjes 10 t/m 14 (4ME-2MD)
17,53
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Welke en hoeveel partijen mag een speler spelen
Op grond van het bepaalde in CR art. 7 sub f. heeft de KNLTB CL voor de najaarscompetitie
vastgesteld dat een speler in één competitiewedstrijd slechts in twee partijen van verschillende
partijsoort mag uitkomen.
Uitzondering op eerdergenoemde regel zijn de damesdubbel- en herendubbelcompetities waarin vier
dubbelpartijen worden gespeeld en competities met twee enkelpartijen en drie dubbelpartijen. Bij
deze competitievormen is het namelijk wel toegestaan in maximaal twee partijen van het dubbelspel
uit te komen (echter niet tweemaal met dezelfde partner).
Bij de dubbelcompetities waarin vier dubbelpartijen worden gespeeld, dient het opstellen volgens
afnemende speelsterkte per ronde te geschieden. Ronde 1 (met partij een en twee) staat los van
ronde 2 (met eveneens partij een en twee). Een speler mag per ronde slechts één partij spelen. Dit
betekent dus dat als een team met drie personen opkomt er slechts twee partijen kunnen worden
gespeeld en als een team met twee personen opkomt er slechts één partij kan worden gespeeld.
Verdere uitzonderingen zijn de gemengd dubbel-, herendubbel- en damesdubbelcompetities 50+ op
tijd, waarin zes dubbelpartijen worden gespeeld. Bij deze competitievormen is het namelijk wel
toegestaan in maximaal drie partijen van het dubbelspel uit te komen (echter niet meer dan éénmaal
met dezelfde partner).
Bij de dubbelcompetities 50+ waarin zes dubbelpartijen worden gespeeld, dienen de
dubbelspelpartijen in volgorde van afnemende speelsterkte te worden gespeeld (dus geen rondes).
Ook bij de competities waarbij twee enkelspelpartijen en drie dubbelspelpartijen worden gespeeld,
dienen zowel de enkel- als dubbelspelpartijen in volgorde van afnemende speelsterkte te worden
gespeeld (dus geen rondes).
8&9-competitie
De nieuwe 8&9-competitie is speciaal voor speelsterkte 8 en 9. Een ideale competitievorm voor
iedereen die net begonnen is met tennis of voor degenen met dubbelspeelsterkte 8 en 9 die al een
poosje tennissen, maar nog nooit competitie 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 competitiedag 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.
In de 8&9-competitie wordt om twee gewonnen sets gespeeld. Voor deze competitie geldt verder
‘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. Deze tiebreak
vervangt de beslissende laatste set en geldt voor de partijuitslag als een set met games (7-6).
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Aantal partijen en begintijden per competitiesoort
Competitiedag
Soort competitie

Partijen

Dinsdag → start 19.00 uur *

Dames dubbel 17+ NO

4x DD

Woensdag → start 19.00 uur *

Heren dubbel 35+ NO

4x HD

Donderdag → start 10.00 uur

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

4x DD
DD, HD – 4x GD
6x HD

Donderdag → start 19.00 uur *

Gemengd dubbel 17+ ZUID
Dames dubbel 17+ ZUID
8&9-competitie

DD, HD – 2x GD
4x DD
2x D

Vrijdag → variabel 11.00-13.00 uur

Gemengd dubbel 50+
Heren dubbel 50+
Dames dubbel 50+

DD, HD – 2x GD
4x HD
4x DD

Vrijdag → 19.00 uur *

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

DD, HD – 2x GD
4x HD
4x DD

Zaterdag → variabel 9.00-16.30 uur

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

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
ME, JE, GD, MD, HD

Zondag → variabel 9.00-16.30 uur

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

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

Zondag → start 13.00 uur

Heren 40+ & 50+
Dames 40+
8&9-competitie

4x HE – 2x HD
4x DE – 2x DD
2x D

Donderdag → variabel 19.00-20.00 uur

Zondag → variabel 17.00-20.00 uur

* Bekorten van partijen in avondcompetities
In de avondcompetities zijn verenigingen verplicht bij iedere partij een tiebreak tot en met 10
punten als vervangende beslissende (derde) set te spelen. Een wedstrijdtiebreak wordt gespeeld
op het moment dat in de (dubbel)partij de stand één set gelijk is. De 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 geldt voor de partijuitslag als een set met games (7-6).
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Leeftijden
Deelname aan de najaarscompetitie 17+ is alleen mogelijk voor die spelers en speelsters die
geboren zijn vóór 1 januari 2001. Leeftijdsdispensatie in deze competitiesoort is niet mogelijk.
Deelname aan de najaarscompetitie 35+ is alleen mogelijk voor die spelers en speelsters die
geboren zijn vóór 1 januari 1983. Leeftijdsdispensatie in deze competitiesoort is niet mogelijk.
Deelname aan de najaarscompetitie 40+ is alleen mogelijk voor die spelers en speelsters die
geboren zijn vóór 1 januari 1978. Leeftijdsdispensatie in deze competitiesoort is niet mogelijk.
Deelname aan de najaarscompetitie 50+ is alleen mogelijk voor die spelers en speelsters die
geboren zijn vóór 1 januari 1968. Leeftijdsdispensatie in deze competitiesoort is niet mogelijk.
Deelname aan de najaarscompetitie 11 t/m 14 jaar is alleen mogelijk voor die spelers en
speelsters die geboren zijn op of ná 1 januari 2003 en vóór 1 januari 2007. Leeftijdsdispensatie in
deze competitiesoort is niet mogelijk. Het is mogelijk om in een ploeg per speeldag maximaal één
speler op te stellen die te oud is. Deze speler moet echter geboren zijn op of na 1 januari 2002.
Deelname aan de najaarscompetitie 11 t/m 17 jaar is alleen mogelijk voor die spelers en
speelsters die geboren zijn op of ná 1 januari 2000 en vóór 1 januari 2007. Verder is het mogelijk
om in een ploeg per speeldag maximaal één speler op te stellen die geen junior is. Deze speler
moet echter geboren zijn op of na 1 januari 1999.
Gemengd, heren en dames competitie op zondag
In de gemengd-, heren- en damescompetities op zondag is er geen leeftijdsgrens. Ook junioren
mogen, mits zij geboren zijn vóór 1 januari 2007 in deze competitievormen worden opgesteld.
Speelgerechtigdheid in competitie: algemeen
Gerechtigd om in een competitiewedstrijd uit te komen voor een ploeg is uitsluitend degene die op
het moment van spelen in het bezit is van aan geldige ledenpas van het lopende bondsjaar,
waarop het KNLTB-nummer staat vermeld van de vereniging waarvoor de speler uitkomt.
Daarnaast mag deze speler geen financiële verplichtingen tegenover de KNLTB hebben.
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 absoluut niet geldig voor
het spelen van competitie.
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Spelen in meer dan één competitie of meer verenigingen
Het is voor een speler ook in 2017 mogelijk voor maximaal twee verenigingen najaarscompetitie te
spelen, indien door beide verenigingen voorafgaande dispensatie bij de KNLTB is aangevraagd en
verkregen. Deze dispensatie wordt slechts verleend als de betreffende speler voor beide
verenigingen minimaal in vier competitiewedstrijden wordt opgesteld. Ook is het mogelijk dat een
speler dispensatie krijgt 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 ploegen spelen.
Of aan een speler een van bovengenoemde dispensaties is verleend is te controleren op de lijst
met verleende dispensaties die terug te vinden is op de pagina Najaarscompetitie op knltb.nl.
Speelsterkten enkelspel en dubbelspel
Op de ledenpas staan twee speelsterkten vermeld: een voor het enkelspel en een voor het
dubbelspel. Dit heeft consequenties voor de nummering van de ploegen en ook voor de juiste
opstelling van de enkel- en dubbelspelen in elke competitiewedstrijd.
In het CR is in dit verband vooral hoofdstuk V (de opstelling volgens sterkte van ploegen en van
spelers) van belang.
Competitiereglement 2017
Naast de wedstrijdbulletins zal tijdens elke competitiewedstrijd een exemplaar van het CR 2017 en
van de Tennisspelregels 2017 bij de banen aanwezig moeten zijn. Dit mogen ook digitale versies
zijn. Alle reglementen zijn te downloaden vanaf knltb.nl en door de VCL in `Mijn Rol` op
MijnKNLTB.
Promotie-/degradatieregeling
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 2017
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.
Tennisballen die niet zijn voorzien van het ITF keurmerk mogen niet worden gebruikt voor KNLTB
competities en toernooien. Bovenbedoelde lijst kan nog worden aangevuld met andere typen
tennisballen. Eventuele correcties worden ook gepubliceerd op de website van de KNLTB.
Een bezoekende ploeg 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 de bezoekende ploeg 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
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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 Competitiereglement 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 te 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: Tennis Force en Claytech) 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: Tennis Force en Claytech) en/of gravel op
afschot banen beschikt, de partijen van één competitiewedstrijd afwisselend op elk van deze
banen kunnen worden gespeeld.
Het coachen van competitiespelers
Als grondregel geldt dat een speler in individuele wedstrijden niet mag worden gecoacht en bij
ploegenwedstrijden wel. Individuele wedstrijden zijn in het algemeen toernooien;
ploegenwedstrijden zijn competities, landenwedstrijden (bijvoorbeeld Davis Cup) en dergelijke. De
regelgeving met betrekking tot het coachen tijdens competitiewedstrijden is vastgelegd in CR
Bijlage E.
Kleding en schoeisel
Artikel 40 CR bepaalt in welke klassen de Kledingreclamecode (zie Bijlage D) voor spelers
verplicht is. Voor 2017 is de kledingreclamecode van toepassing verklaard op de Eredivisie en
Hoofdklasse van de Gemengde competitie, de Eredivisie Heren en de Eredivisie Dames. Spelers
van eenzelfde competitieploeg zijn verplicht om tijdens een competitiewedstrijd, indien zij reclameuitingen voeren als bedoeld in artikel 1 lid c van Bijlage D, ervoor zorg te dragen dat deze reclameuitingen gelijk zijn aan de door hun ploeggenoten gevoerde reclame-uitingen.
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 veertien dagen
nadat zich het betreffende voorval heeft voorgedaan of dit ter kennis van de vereniging is
gekomen.
Het niet voldoen aan genoemde voorwaarden kan niet-ontvankelijkheid van de vereniging tot
gevolg hebben. Een verzoek/protest dat 14 dagen na de laatste speeldag wordt ingediend, wordt
in ieder geval niet meer in behandeling genomen.
De CL informeert alle verenigingen in de betreffende afdeling 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 afdeling.
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.
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Kampioensdiploma
Ook dit jaar is het voor VCL’s weer mogelijk via MijnRol in MijnKNLTB om zelf voor hun
kampioenen in de competitie een kampioensdiploma aan te maken en vervolgens uit te printen. Op
dit diploma worden de gegevens van de kampioensploeg vermeld. Bovendien is er ruimte voor een
foto van de kampioenen.
Competitie-uitslagen te raadplegen op KNLTB-site
In 2017 zullen alle uitslagen van de najaarscompetitie ook weer te raadplegen zijn via de KNLTBwebsite, MijnKNLTB en de KNLTB app. 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.
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