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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 hierna volgende pagina’s 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 onder andere
verantwoordelijk voor de organisatie van de KNLTB Winteroutdoorcompetitie Zuid 2016 / 2017.
Hieronder vind je een aantal belangrijke tips en aanwijzingen over de Winteroutdoorcompetitie. Het
is raadzaam deze tips en aanwijzingen nauwkeurig door te lezen, voordat de competitie begint. Je
bent dan op de hoogte van alle voorwaarden die worden gesteld aan deelname én van alle
wijzigingen ten opzichte van vorig jaar.
Mochten zich tijdens de competitie problemen voordoen, dan dien je dit in eerste instantie met
jouw tegenstander op te lossen. Het Competitiereglement (CR, 41e druk 2016) kan daarbij
behulpzaam zijn. Kom je er met jouw tegenstander niet uit, raadpleeg dan de VCL van de
ontvangende vereniging. Lukt het niet om 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.
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 post over de Winteroutdoorcompetitie wordt in de competitieperiode verzonden naar het adres
van de persoon die als verenigingscompetitieleider is aangemeld en digitaal de inschrijving voor de
Winteroutdoorcompetitie voor jouw vereniging heeft verzorgd. Post gericht aan het Bondsbureau
kun je sturen naar: KNLTB, Postbus 1617, 3800 BP Amersfoort.
Wil je bij elke correspondentie het afdelingsnummer van de betreffende ploeg en het
verenigingsnummer vermelden? Alle competitie-uitslagen zijn te raadplegen via KNLTB.nl. Op
MijnKNLTB en in de MijnKNLTB-app zijn de individuele partijuitslagen te vinden en via de app is
het ook mogelijk om de uitslagen van een aantal ploegen van jouw eigen voorkeur te volgen.
Uitstel van competitiewedstrijden
Volgens artikel III-06 van het Competitiereglement dient een competitiewedstrijd in zijn
geheel te worden gespeeld op de datum vermeld in het competitieprogramma.
Eerder spelen is altijd toegestaan. Als beide aanvoerders hierover overeenstemming
bereiken, is de overeengekomen datum dan de officiële speeldatum geworden, met alle
consequenties voor niet-opkomen e.d. die hieruit kunnen voortvloeien. Dit heeft als gevolg,
dat als de wedstrijd op de onderling overeengekomen datum niet wordt gespeeld, of moest
worden gestaakt wegens weersomstandigheden, deze wedstrijd alsnog uiterlijk moet worden
gespeeld op de oorspronkelijke speeldatum volgens het wedstrijdprogramma.
Het Competitiereglement bepaalt dat men wedstrijden niet mag uitstellen wegens
verhindering, vakantie, ziekte of blessures van spelers. In dergelijke gevallen dient men voor
invallers te zorgen!
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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
Voor het uitnodigen van ploegen logt de VCL in via MijnKNLTB. Op de Mijn Rolpagina’s van de
VCL is de link “Invoeren uitslagen” te vinden, die doorgaat naar het invoerscherm. Op de Mijn
Rolpagina is ook de handleiding digitaal invoeren van uitslagen en uitnodigen van ploegen te
vinden.
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. Daarmee worden misverstanden over aanvangstijden tot een
minimum beperkt. Reglementair is een VCL verplicht om uiterlijk 8 dagen vóór de betreffende
speeldag de uitnodiging digitaal te hebben aangemaakt. Het is mogelijk om tot 8 dagen vóór de
betreffende speeldag de uitnodiging te wijzigen.
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 Winteroutdoorcompetitie
SPEELDAGEN
46

47

48

49

50

DONDERDAG

17-nov 24-nov

8-dec

15-dec

VRIJDAG

18-nov 25-nov

9-dec

16-dec

ZATERDAG

19-nov 26-nov

10-dec 17-dec

ZONDAG

20-nov 27-nov

11-dec 18-dec

competitievrije periode

WEEK

INHAALDAGEN
1

2

3

48

4

5

6

7

5-jan

12-jan

19-jan

1-dec

26-jan

2-feb

9-feb

16-feb

6-jan

13-jan

20-jan

2-dec

27-jan

3-feb

10-feb

17-feb

7-jan

14-jan

21-jan

3-dec

28-jan

4-feb

11-feb

18-feb

8-jan

15-jan

22-jan

4-dec

29-jan

5-feb

12-feb

19-feb

Inhalen
Als een competitiewedstrijd wegens (weers)omstandigheden niet of niet volledig gespeeld wordt,
dient het wedstrijdformulier volledig te worden ingevuld en dient de voorlopige uitslag binnen 24
uur na afloop van de wedstrijd via internet aan de KNLTB te worden doorgegeven.
Voor gestaakte of afgelaste wedstrijden die oorspronkelijk door ons waren vastgesteld in 2016
(speeldag 1 t/m 4) geldt, dat de aanvoerders van beide ploegen in onderling overleg zelf een
inhaaldatum mogen kiezen. Deze inhaalwedstrijd dient echter wel vóór de eerste
competitiewedstrijd in 2017 (speeldag 5) gespeeld te zijn. Indien door de aanvoerders geen
overeenstemming wordt verkregen, dan dient de afgebroken of niet-gespeelde wedstrijd uiterlijk op
de (door ons vastgestelde) eerstvolgende inhaaldag te worden (af)gespeeld.
Een afgebroken of niet-gespeelde wedstrijd vastgesteld in 2017 (speeldag 5 t/m 7) moet uiterlijk op
de (door ons vastgestelde) eerstvolgende inhaaldag worden (af)gespeeld.
De op de inhaaldag gespeelde competitiepartij wordt geacht op de oorspronkelijke datum te zijn
gespeeld. M.a.w.: als een speler op de oorspronkelijke datum gerechtigd was om deze partij te
spelen, dan geldt dit ook voor de inhaaldag en omgekeerd (zie artikel IV-09 lid 3 CR).
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Wachten bij slechte weersomstandigheden
In art. III-11 CR is bepaald dat wanneer een competitiewedstrijd wegens weersomstandigheden
niet op tijd kan beginnen of is onderbroken, beide ploegen verplicht zijn te wachten tot de
omstandigheden zodanig wijzigen dat spelen mogelijk is.
Indien dit twee uur na de officiële begintijd of na het moment van onderbreking nog niet het geval
is, hoeft de wedstrijd niet begonnen te worden of te worden voortgezet, met inachtneming van
artikel III-09, lid 4 CR.
Voor de avondcompetities in de wintercompetitie geldt in bovenstaande gevallen een wachttijd van
één uur (i.p.v. twee uur).
Wedstrijdformulieren
Vanaf 2015 wordt gebruik gemaakt van een, ten opzichte van afgelopen jaren, gewijzigd
wedstrijdformulier. In de nieuwe set wedstrijdformulier is geen “inhaalformulier” meer opgenomen,
maar slechts nog twee wedstrijdformulieren. In de nieuwe wedstrijdformulieren is slechts voor
beide aanvoerders één exemplaar aanwezig. Een invulinstructie voor dit formulier is opgenomen in
elke set 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. III-14). In de set wedstrijdformulieren is speciaal voor de ploegenuitwisseling een uitneembaar
formulier opgenomen. Maak hier gebruik van.
Het niet voldoen aan de vereisten betreffende de ploegenuitwisseling kan tot gevolg hebben dat
een protest tegen de speelgerechtigdheid van spelers in een competitiewedstrijd niet gegrond
wordt verklaard.
De uitslagen van een competitiewedstrijd moeten na afloop van de wedstrijd (dezelfde dag) 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 de
ledenadministrateur of jouw VCL wanneer je niet de mogelijkheid hebt om uitslagen in te voeren.
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.
Een nieuwe set wedstrijdformulieren dient vervolgens op de inhaaldag te worden gebruikt. Op dit
nieuwe formulier dient ook de feitelijke inhaaldatum te worden ingevuld.
Correctie van verkeerde competitie-uitslagen
De KNLTB ontvangt geregeld berichten van aanvoerders en competitieleiders die bij het invoeren
van een competitie-uitslag een fout hebben gemaakt of van anderen die een fout in een uitslag
hebben geconstateerd. Deze fouten lopen uiteen van het invoeren van de verkeerde speler tot het
foutief invullen van een partijuitslag en/of setstanden.
Als de wedstrijduitslag eenmaal is verstuurd kan de vereniging deze uitslag zelf niet meer digitaal
corrigeren. In die gevallen moet de KNLTB worden gevraagd om de correctie door te voeren.
Verstuur een correctieverzoek altijd samen met een kopie van het betreffende wedstrijdformulier
naar: KNLTB, Postbus 1617, 3800 BP Amersfoort. Een duidelijke scan van het formulier kan ook
per e-mail worden verzonden naar: wedstrijdtennis@knltb.nl. Vermeld in de begeleidende brief
respectievelijk e-mail altijd duidelijk welke wijziging gewenst is.
Invoeren van uitslagen <-> delegeren
Het is reglementair verplicht dat de uitslagen van competitiewedstrijden digitaal worden
aangeleverd. Belangrijk daarbij is dat de ledenadministrateur van de vereniging alle aanvoerders
de functie Uitslagengedelegeerde toekent.
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De personen die deze functie toegewezen hebben gekregen kunnen door in te loggen op
MijnKNLTB dan de uitslagen invoeren. Het toekennen van die functie Uitslagengedelegeerde hoeft
overigens niet beperkt te blijven tot de aanvoerders van competitieploegen. Ieder lid van de
vereniging kan die bevoegdheid krijgen. De VCL behoudt ook altijd zelf de mogelijkheid om
uitslagen in te voeren en heeft bovendien de eindverantwoordelijkheid voor het correct invoeren
van uitslagen.
Voor het invoeren van de uitslagen loggen VCL en uitslagengedelegeerden in via MijnKNLTB. Op
de Mijn Rolpagina’s van de VCL en de uitslagengedelegeerden is de link “Invoeren uitslagen” te
vinden, die doorgaat naar het invoerscherm. Op de Mijn Rolpagina is ook de handleiding voor het
invoeren van de uitslagen te vinden.
Publicatie speelprogramma
Op de KNLTB.nl 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 niet te groot te maken. 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.
Klassenvolgorde Winteroutdoorcompetitie
Op grond van artikel II-03 CR dient jaarlijks te worden vastgesteld welke sterktevolgorde er is ten
aanzien van de verschillende klassen in de competitie. Op de volgende pagina tref je deze
volgorde aan voor de Winteroutdoorcompetitie Zuid 2016 / 2017, met achter elke klasse de
gemiddelde sterkte vermeld, die van belang is voor de toepassing van artikel IV-07 CR.
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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

Competitiesoort
Hoofdklasse Za HD17+ (4HD)
Hoofdklasse Za GD17+ (DD-HD-2GD)
Hoofdklasse Vr Av GD35+ (DD-HD-2GD)
Hoofdklasse Vr Av HD17+ (4HD)
Hoofdklasse Za DD17+ (4DD)
Hoofdklasse Vr Av HD35+ (4HD)
Hoofdklasse Zo Gem 17+ (DE-HE-GD-DD-HD)
Hoofdklasse Do Mo DD17+ (4DD)
1e klasse Za HD17+ (4HD)
1e klasse Zo Dames 17+ * (2DE-3DD)
1e klasse Vr Av GD17+ (DD-HD-2GD)
1e klasse Za GD17+ (DD-HD-2GD)
1e klasse Zo Heren 17+ (4HE-2HD)
1e klasse Vr Av GD35+ (DD-HD-2GD)
1e klasse Do Av GD17+ (DD-HD-2GD)
1e klasse Vr Av HD17+ (4HD)
1e klasse Za DD35+ (4DD)
1e klasse Vr Av DD35+ (4DD)
1e klasse Zo Meisjes 11 t/m 17 (4ME-2MD)
1e klasse Za HD35+ (4HD)
2e klasse Za HD17+ (4HD)
1e klasse Zo Jongens 11 t/m 17 (4JE-2JD)
2e klasse Za GD17+ (DD-HD-2GD)
1e klasse Vr Av DD17+ (4DD)
1e klasse Vr Mi HD50+ (4HD)
1e klasse Do Mo DD17+ (4DD)
2e klasse Vr Av GD35+ (DD-HD-2GD)
1e klasse Za DD17+ (4DD)
1e klasse Vr Av HD35+ (4HD)
2e klasse Vr Av GD17+ (DD-HD-2GD)
1e klasse Zo Gemengd 11 t/m 17 (ME-JE-GD-MD-JD)
1e klasse Zo Gem 17+ (DE-HE-GD-DD-HD)
2e klasse Za HD35+ (4HD)
2e klasse Za DD35+ (4DD)
Open klasse Vr Mi GD50+ (DD-HD-2GD)
3e klasse Za GD17+ (DD-HD-2GD)
2e klasse Do Mo DD17+ (4DD)
3e klasse Vr Av GD35+ (DD-HD-2GD)
2e klasse Vr Mi HD50+ (4HD)
2e klasse Vr Av HD35+ (4HD)
3e klasse Za HD17+ (4HD)
2e klasse Do Av GD17+ (DD-HD-2GD)
2e klasse Zo Dames 17+ * (2DE-3DD)
2e klasse Vr Av DD35+ (4DD)
2e klasse Vr Av HD17+ (4HD)
2e klasse Za DD17+ (4DD)
2e klasse Zo Heren 17+ (4HE-2HD)
2e klasse Zo Gem 17+ (DE-HE-GD-DD-HD)
2e klasse Zo Meisjes 11 t/m 17 (4ME-2MD)
3e klasse Vr Av GD17+ (DD-HD-2GD)
2e klasse Zo Jongens 11 t/m 17 (4JE-2JD)
2e klasse Zo Gemengd 11 t/m 17 (ME-JE-GD-MD-JD)
2e klasse Vr Av DD17+ (4DD)
Open klasse Zo Gemengd 11 t/m 14 (ME-JE-GD-MD-JD)
Open klasse Zo Meisjes 11 t/m 14 (4ME-2MD)
Open klasse Zo Jongens 11 t/m 14 (4JE-2JD)

Gemiddeld
8,98
9,32
10,41
10,43
10,43
11,00
11,06
11,08
11,21
11,29
11,37
11,43
11,58
11,74
12,45
12,53
12,57
12,65
12,69
12,88
13,10
13,11
13,16
13,18
13,22
13,22
13,26
13,29
13,32
13,58
13,87
14,06
14,52
15,29
15,29
15,41
15,48
15,63
15,64
15,90
15,97
15,98
16,08
16,13
16,19
16,27
16,34
16,36
16,55
16,63
16,68
16,71
16,79
17,30
17,37
17,41
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Welke en hoeveel partijen een speler mag spelen
Op grond van het bepaalde in CR art. II-03 sub f. heeft de KNLTB voor de Winteroutdoorcompetitie
vastgesteld dat een speler in één competitiewedstrijd slechts in twee partijen van verschillende
partijsoorten mag uitkomen.
Uitzondering op eerdergenoemde regel zijn de damesdubbel- en herendubbelcompetities 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 dient het opstellen volgens afnemende speelsterkte per ronde te
geschieden. Ronde 1 (met partij 1 en 2) staat los van ronde 2 (met eveneens partij 1 en 2). Een speler
mag per ronde slechts één 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
één partij kan worden gespeeld.
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).
Aantal partijen en begintijden per competitiesoort
Competitiedag
Soort competitie

Partijen

Donderdag → start 10.00 uur

Dames dubbel 17+

4x DD

Donderdag → start 19.00 uur **

Gemengd dubbel 17+

DD, HD – 2x GD

Vrijdag → start 13.00 uur

Gemengd dubbel 50+
Heren dubbel 50+

DD, HD – 2x GD
4x HD

Vrijdag → 19.00 uur **

Gemengd dubbel 17+ NIEUW
Gemengd dubbel 35+
Heren dubbel 17+ NIEUW
Heren dubbel 35+
Dames dubbel 17+ NIEUW
Dames dubbel 35+

DD, HD – 2x GD
DD, HD – 2x GD
4x HD
4x HD
4x DD
4x DD

Zaterdag → variabel 11.00-13.00 uur

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

DD, HD – 2x GD
4x HD
4x HD
4x DD
4x DD

Zondag → variabel 11.00-13.00 uur

Gemengd 17+
Heren 17+
Dames 17+ *
Gemengd 11 t/m 14 jaar
Gemengd 11 t/m 17 jaar
Jongens 11 t/m 14 jaar
Jongens 11 t/m 17 jaar
Meisjes 11 t/m 14 jaar
Meisjes 11 t/m 17 jaar

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

Telling in avondcompetities
Het is verplicht om in alle partijen binnen de avondcompetities een wedstrijdtiebreak (10 punten)
als vervangende beslissende (derde) set te spelen.
Zo’n tiebreak als vervangende beslissende set wordt gespeeld op het moment dat de stand één
set gelijk is.
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Winnaar van de beslissende tiebreak – en daarmee ook van de partij – is degenen 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).
Leeftijden
Deelname aan de Winteroutdoorcompetitie 17+ is alleen mogelijk voor die spelers en speelsters
die geboren zijn vóór 1 januari 2000. Leeftijdsdispensatie in deze competitiesoort is niet mogelijk.
Deelname aan de Winteroutdoorcompetitie 35+ is alleen mogelijk voor die spelers en speelsters
die geboren zijn vóór 1 januari 1982. Leeftijdsdispensatie in deze competitiesoort is niet mogelijk.
Deelname aan de Winteroutdoorcompetitie 50+ is alleen mogelijk voor die spelers en speelsters
die geboren zijn vóór 1 januari 1967. Leeftijdsdispensatie in deze competitiesoort is niet mogelijk.
Deelname aan de Winteroutdoorcompetitie 11 t/m 14 jaar is alleen mogelijk voor die spelers en
speelsters die geboren zijn op of ná 1 januari 2002 en vóór 1 januari 2006. Leeftijdsdispensatie in
deze competitiesoort is niet mogelijk. Uitzondering hierop zijn kinderen die in het bezit zijn van een
geel paspoort. Verder is het 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 2001.
Deelname aan de Winteroutdoorcompetitie 11 t/m 17 jaar is alleen mogelijk voor die spelers en
speelsters die geboren zijn op of ná 1 januari 1999 en vóór 1 januari 2006. Uitzondering hierop zijn
kinderen die in het bezit zijn van een geel paspoort. 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 1998.
Oude/nieuwe speelsterkte
Vanaf 1 januari 2017 geldt de speelsterkte 2017. Aangezien de nieuwe speelsterkte gedurende de
lopende competitie ingaat, ontstaat hier vaak verwarring over.
Voor het bepalen van de sterktevolgorde van ploegen (bedoeld in artikel V-02 CR) dient te
worden uitgegaan van de speelsterkte 2016. Voor het opstellen van spelers binnen één
ploeg (bedoeld in artikel V-03 CR) geldt vanaf 1 januari de speelsterkte 2017.
Aangezien de ledenpassen voor 2017 pas vanaf medio februari aan de verenigingen worden
uitgeleverd, is het bij de uitwisseling van de ploegopstelling niet mogelijk om de ledenpas 2017 te
tonen.
Hierdoor kunnen de aanvoerders van beide partijen niet controleren of de ploegopstelling van de
tegenstander volgens het bepaalde hieromtrent in artikel V-03 CR geschiedt. Indien achteraf blijkt
dat de opstelling van een ploeg niet in volgorde van afnemende speelsterkte is gedaan, dan kan
(in tegenstelling tot het bepaalde in artikel III-14 lid 4 CR) hiertegen toch met succes protest
worden aangetekend.
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.
Tenslotte mag een speler alleen voor een ploeg van een vereniging uitkomen als deze tijdig als lid
van die vereniging bij de KNLTB staat ingeschreven. Voornaamste reden hiervoor is dat een speler
te allen tijde over een geldige ledenpas kan beschikken. Zorg ervoor dat jouw ledenadministrateur
jouw competitiespelers tijdig aanmeldt bij de KNLTB. Tijdig betekent in ieder geval dat de speler
uiterlijk 3 weken vóór de eerste speeldag als lid van de vereniging is ingeschreven. Voor vragen en
informatie over deze drie verplichtingen mail je naar: wedstrijdtennis@knltb.nl.
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Gebruik KNLTB-ledenpas bij competitiewedstrijden
De ledenpas is alleen geldig voor competitie als hierop het verenigingsnummer van de vereniging
staat vermeld waarvoor de speler competitie speelt (CR art. IV-01) en wanneer hierop ook de
pasfoto van de betreffende speler staat afgedrukt. Iemand die van meer verenigingen lid is
ontvangt evenzoveel pasjes van de KNLTB.
Ieder van deze pasjes kan worden gebruikt voor het spelen van competitie (uiteraard mag men
voor slechts één vereniging in de competitie uitkomen, tenzij vooraf dispensatie is verleend voor
het spelen voor twee verenigingen). Een ledenpas waarop de pasfoto ontbreekt, is absoluut niet
geldig voor het spelen van competitie.
Spelen van twee competitiesoorten in één speelweek bij één of twee verenigingen
Het is voor een speler ook in 2016 mogelijk voor maximaal twee verenigingen
Winteroutdoorcompetitie 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 in twee vaste ploegen in één speelweek
bij dezelfde vereniging. 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
Wintercompetitie 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 2016
Een exemplaar van het CR 2016 en van de Tennisspelregels 2016 dienen tijdens elke
competitiewedstrijd bij de banen aanwezig te zijn. Dit mogen ook digitale versies zijn. Alle
reglementen zijn te downloaden vanaf knltb.nl en door de VCL in `Mijn Rol` in MijnKNLTB.
Promotie-/degradatieregeling
In de Winteroutdoorcompetitie is geen sprake van een promotie-/ degradatieregeling. De
inschrijving voor deze competities is immers vrij, op basis van het puntengemiddelde van de
betreffende ploegen.
Beschikbare banen
In de Winteroutdoorcompetitie dient het minimum aantal van 2 banen per thuisspelende ploeg op
iedere competitiedag beschikbaar te zijn (eventueel dispensatie mogelijk).
Goedkeuring ballen voor competitie en toernooien 2016
Het Competitiereglement (III-04) 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 knltb.nl.
In de Winteroutdoorcompetitie 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. 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.
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Benodigde ballen per competitiewedstrijd
Conform CR art. III-04 is bepaald, dat minimaal zes nieuwe ballen door de ontvangende vereniging
voor een wedstrijd in de Winteroutdoorcompetitie beschikbaar worden gesteld.
Inhoud EHBO-verbandkoffer bij competitiewedstrijden
Volgens het Competitiereglement 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. III-03). 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 u constateert dat een vereniging niet aan deze voorwaarden voldoet kun je de
competitieleider (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 verzoeken een nader onderzoek in te stellen.
Gelijkgestelde baansoorten
In artikel III-12 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 ploeg worden aangewezen. Deze banen dienen allen dezelfde toplaag te hebben.
Met betrekking tot het bepaalde in lid 2 van artikel III-12, betreffende het aansluitend spelen van
partijen op banen met dezelfde toplaag, geldt dat alleen French Court, Tennis Force, Canada
Tenn, 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, Tennis Force,
Canada Tenn, Claytech 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 Competitieleider (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. VIII-01 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.
Raadplegen competitie-uitslagen
In het 2016 / 2017 zullen alle uitslagen van de Winteroutdoorcompetitie te raadplegen zijn via de
KNLTB-website, 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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