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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 KNLTB, afdeling 
Wedstrijdtennis. Deze afdeling is verantwoordelijk voor de organisatie van de KNLTB Wintercompetitie Zuid 

2021/2022. 

 

Voor de competitie tref je hieronder een aantal belangrijke tips en aanwijzingen aan betreffende de KNLTB 
Wintercompetitie Zuid. 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 2019-2020 (vorig jaar heeft deze competitie vanwege corona namelijk geen doorgang gevonden). 

  

Mochten zich tijdens de competitie problemen voordoen, dan dien je dit in eerste instantie met jouw tegenstander op 

te lossen. Het CR 2021 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.  

 
Alle post over de KNLTB Wintercompetitie Zuid wordt in de competitieperiode verzonden naar het (e-mail)adres van 
de persoon die als verenigingscompetitieleider is aangemeld en digitaal de inschrijving voor de KNLTB 

Wintercompetitie Zuid voor jouw vereniging heeft verzorgd.  

Graag bij elke correspondentie het afdelingsnummer van de betreffende ploeg, evenals de exacte competitiesoort/-

klasse vermelden. Alle competitie-uitslagen zijn ook in 2021 te raadplegen via de website van de KNLTB en de 
KNLTB ClubApp. Dit geldt ook voor de individuele partijuitslagen. Via MijnKNLTB.nl en de ClubApp is het ook 

mogelijk om de uitslagen van ploegen van jouw eigen voorkeur te volgen. 

 
In dit wedstrijdbulletin wordt verstaan onder: 

CR: Competitiereglement 

VCL: Verenigingscompetitieleider 

CL: Competitieleider 

 
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 Wintercompetitie Zuid 2021/2022 

Voor 2021 zijn enkele noodzakelijke wijzigingen en versoepelingen ten gunste van de verenigingen gewijzigd. Het 
aantal wijzigingen is beperkt. Naast deze wijzigingen zijn er enkele regels versoepeld. Dit betreft versoepelingen die 
tijdens een webinar voorgelegd zijn aan Verenigingscompetitieleiders (VCL) en met overgrote meerderheid als 
wenselijk werd ervaren.  
   
Versoepelen regelgeving rondom wachten bij slechte weersomstandigheden  
De wachttijd bij slechte weersomstandigheden is aangepast van twee naar één uur. Zowel bij aanvang van de 
wedstrijd als bij onderbroken partijen (Art. 31, lid 1 en 2).  
   
Toegestaan om 2x op dezelfde dag te spelen voor competitiesoorten met variabele aanvangstijden  
Het is toegestaan om 2x op dezelfde dag te spelen voor competitiesoorten waarbij met variabele aanvangstijden 
wordt gespeeld (Art. 48, lid 1).  
  
Er is een aantal wijzigingen opgenomen in de bijlagen van het CR t.o.v. 2020:  
- Bijlage H, Art. 1, lid a en c: De begintijd van een competitiewedstrijd is aangepast naar 8.30 uur. Zo kan er  
  voor 10.00 uur nog een volledige speelronde van volledige partijen worden gepland en zelfs twee  
  speelrondes van partijen die verkort spelen.  
- Bijlage H, Art. 3, lid a: aanpassing dat elke ploeg steeds over twee banen kan beschikken, tenzij dit door  

omstandigheden niet mogelijk is. Hierdoor wordt tegemoetgekomen aan het bezwaar van veel spelers dat 
een gemiddelde competitiedag te lang duurt.  
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Oude/nieuwe speelsterkte  
Vanaf 1 januari 2022 geldt de speelsterkte 2022. 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 55 CR) dient te worden uitgegaan 
van de speelsterkte 2022.   

• Voor het opstellen van spelers binnen één ploeg (bedoeld in artikel 56 CR) geldt vanaf 1 januari de 
speelsterkte 2022.  

 

Uitstel van competitiewedstrijden in de Wintercompetitie 
Volgens artikel 26 van het Competitiereglement dient een competitiewedstrijd in zijn geheel te worden 

gespeeld op de datum vermeld in het wedstrijdprogramma. In onderling overleg met de tegenstander mag 
een wedstrijd op een eerder moment gespeeld worden. 

 
In de Wintercompetitie is het ook toegestaan om in onderling overleg met de tegenstander wedstrijden uit te 

stellen naar een latere datum, op voorwaarde dat:  
 
 > de wedstrijd wordt vastgesteld op een andere dag dan één van de officiële inhaaldata, én 
 > de wedstrijd uiterlijk vóór de laatste (= zevende) speeldag van de competitie wordt gespeeld. 
 

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 MijnKNLTB en de KNLTB ClubApp. 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 Wintercompetitie 2021/2022 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. 

 

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). 
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Teamuitwisseling en invoeren uitslagen 

Het wedstrijdformulier is volledig gedigitaliseerd en in te vullen via MijnKNLTB.nl of de KNLTB ClubApp. De 
verenigingen ontvangen geen papieren bescheiden meer.   
De digitale teamuitwisseling vindt plaats via MijnKNLTB.nl of KNLTB ClubApp. Zodra de aanvoerders beiden hun 
opstelling hebben bevestigd, wordt de ploegopstelling voor de aanvoerder van de tegenstander zichtbaar. Bij het 
uitwisselen van de ploegopstellingen moeten de (digitale) ledenpassen van de opgestelde spelers ter inzage worden 
gegeven.  
  
Nadat de ploegopstellingen uitgewisseld zijn, is het niet langer mogelijk om wijzigingen hierin op te nemen, terwijl dit 
reglementair in sommige situaties wel toegestaan is. Om te voorkomen dat hier onenigheden over ontstaan, is het 
belangrijk om deze wijzigingen schriftelijk vast te leggen. Hiervoor hoeft geen gebruik gemaakt te worden van een 
officieel document, maar zorg er wel voor dat beide aanvoerders hun akkoord bevestigen door middel van een 
handtekening. Indien dit niet is schriftelijk is vastgelegd, dan vervalt de mogelijkheid om hiertegen protest aan te 
tekenen  
  

Let op: Door de digitale teamuitwisseling is het mogelijk om de opstelling van de tegenstanders te controleren op 
juiste volgorde van sterkte. Aanvoerders zijn verplicht om dit te doen. Indien dit niet gebeurt vervalt de mogelijkheid 
om in een later stadium een protest in te dienen tegen een foutieve opstelling.  
   
De aanvoerder van de ontvangende ploeg 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, 
via MijnKNLTB of de KNLTB ClubApp aan de KNLTB door te geven.   
   
De aanvoerder van de bezoekende ploeg is verplicht om, voor het verlaten van het terrein, 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 digitale 
wedstrijdformulier te worden ingevuld en op dezelfde wijze aan de KNLTB te worden doorgegeven. Op de inhaaldag 
worden de uitslagen vervolgens verder ingevuld. 
 

Competitiereglement 2021 

Naast het wedstrijdbulletin zal tijdens elke competitiewedstrijd een exemplaar van het CR 2021 en van de 
Tennisspelregels 2021 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 per mail via: wedstrijdtennis@knltb.nl. Vermeld in de e-mail altijd duidelijk welke wijziging 
gewenst is. 
 

Competitie-uitslagen raadplegen 

In 2021 zullen alle uitslagen van de Wintercompetitie 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 Wintercompetitie Zuid 

 
  

  



  6  

Klassenvolgorde Wintercompetitie Zuid  

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 Wintercompetitie Zuid 

2021/ 022, met achter elke klasse de gemiddelde sterkte vermeld, die van belang is voor de toepassing van 
artikel 47 CR.  

  

          

Nr. Competitesoort Klasse Gemiddelde

1 Heren dubbel 17+ Zaterdag Topklasse 7,55

2 Gemengd dubbel 17+ Zaterdag Topklasse 8,46

3 Heren dubbel 17+ Zaterdag Hoofdklasse 9,51

4 Gemengd dubbel 35+ Vrijdag Avond Hoofdklasse 9,71

5 Heren dubbel 17+ Vrijdag Avond Hoofdklasse 9,84

6 Dames dubbel 17+ Zaterdag Hoofdklasse 10,00

7 Gemengd dubbel 17+ Zaterdag Hoofdklasse 10,04

8 Heren dubbel 35+ Vrijdag Avond Hoofdklasse 10,57

9 Heren dubbel 17+ Zaterdag 1e klasse 11,23

10 Gemengd dubbel 35+ Vrijdag Avond 1e klasse 11,66

11 Gemengd 17+ Zondag 1e klasse 11,73

12 Gemengd dubbel 17+ Zaterdag 1e klasse 11,79

13 Dames dubbel 35+ Vrijdag Avond 1e klasse 11,92

14 Heren dubbel 17+ Vrijdag Avond 1e klasse 12,08

15 Dames dubbel 17+ Vrijdag Avond 1e klasse 12,14

16 Heren dubbel 35+ Zaterdag 1e klasse 12,31

17 Dames dubbel 35+ Zaterdag 1e klasse 12,55

18 Heren dubbel 35+ Vrijdag Avond 1e klasse 12,58

19 Dames dubbel 17+ Zaterdag 1e klasse 12,61

20 Gemengd dubbel 17+ Vrijdag Avond 2e klasse 12,64

21 Gemengd dubbel 35+ Vrijdag Avond 2e klasse 12,79

22 Heren dubbel 17+ Zaterdag 2e klasse 12,94

23 Dames dubbel 17+ Donderdag Ochtend 1e klasse 13,04

24 Gemengd dubbel 17+ Zaterdag 2e klasse 13,19

25 Gemengd 13 t/m 17 jaar Zondag 1e klasse 13,33

26 Heren dubbel 50+ Vrijdag Middag 1e klasse 13,48

27 Dames dubbel 35+ Vrijdag Avond 2e klasse 13,85

28 Heren dubbel 35+ Zaterdag 2e klasse 13,85

29 Dames dubbel 35+ Zaterdag 2e klasse 13,98

30 Heren 17+ Zondag 2e klasse 14,47

31 Dames dubbel 17+ Donderdag Ochtend 2e klasse 14,52

32 Jongens 13 t/m 17 jaar Zondag 1e klasse 14,64

33 Gemengd 13 t/m 17 jaar Zondag 2e klasse 14,76

34 Gemengd dubbel 35+ Vrijdag Avond 3e klasse 14,81

35 Heren dubbel 35+ Vrijdag Avond 2e klasse 14,88

36 Gemengd dubbel 50+ Vrijdag Middag Open klasse 14,88

37 Dames dubbel 17+ Zaterdag 2e klasse 14,94

38 Heren dubbel 17+ Vrijdag Avond 2e klasse 14,96

39 Heren dubbel 17+ Zaterdag 3e klasse 14,99

40 Dames dubbel 17+ Vrijdag Avond 2e klasse 15,03

41 Dames 17+ * Zondag 2e klasse 15,14

42 Gemengd dubbel 17+ Zaterdag 3e klasse 15,14

43 Gemengd 17+ Zondag 2e klasse 15,15

44 Heren dubbel 50+ Vrijdag Middag 2e klasse 15,25

45 Gemengd dubbel 17+ Vrijdag Avond 3e klasse 15,34

46 Dames dubbel 17+ Donderdag Avond 2e klasse 15,39

47 Dames dubbel 35+ Vrijdag Avond 3e klasse 15,39

48 Gemengd dubbel 17+ Donderdag Avond 2e klasse 15,69

49 Heren Dubbel 17+ Donderdag Avond 2e klasse 16,75

50 Jongens 13 t/m 17 jaar Zondag 2e klasse 16,78

51 Dames dubbel 17+ Vrijdag Avond 3e klasse 17,32

52 Junioren 11 t/m 14 jaar Zondag Open klasse 17,48



  7  

Wachten bij slechte weersomstandigheden  

De wachttijd bij slechte weersomstandigheden is aangepast van twee naar één uur. Zowel bij aanvang van de 
wedstrijd als bij onderbroken partijen (Art. 31, lid 1 en 2).  

 

Beschikbare banen 
In de Wintercompetitie Zuid dient het minimumaantal van 2 banen per thuisspelende ploeg op iedere competitiedag 
beschikbaar te zijn (eventueel dispensatie mogelijk). 
 

Aantal partijen en begintijden per competitiesoort  

Competitiedag(deel)  Aanvangstijd  Soort competitie  Partijen  

        

Donderdagochtend  10:00 uur  Dames dubbel 17+  4x DD  

    

Donderdagavond  19:00 uur  Gemengd dubbel 17+ (Zuid)  DD, HD – 2x GD  

    Dames dubbel 17+ (Zuid)  4x DD  

        

Donderdagavond  19:00-20:00 uur  8&9-Tennis 17+ 2x D  

        

Vrijdagmiddag  13:00 uur  Gemengd dubbel 50+  DD, HD – 2x GD  

    Heren dubbel 50+  4x HD  

        

Vrijdagavond  19:00 uur  Gemengd dubbel 17+ & 35+  DD, HD – 2x GD  

    Heren dubbel 17+ & 35+  4x HD  

    Dames dubbel 17+ & 35+  4x DD  

        

Zaterdag hele dag  11:00-13:00 uur  Gemengd dubbel 17+ DD, HD – 2x GD  

  Heren dubbel 17+ & 35+ 4x HD 

    Dames dubbel 17+ & 35+ 4x DD  

        

Zondag hele dag  11:00-13:00 uur  Groen 4x E – 2x D 

  Junioren 11 t/m 14 jaar 4x E – 2x D 

  Gemengd 13 t/m 17  2x ME, 2x JE, 2x GD  

  Jongens 13 t/m 17  4x JE – 2x JD  

  Meisjes 13 t/m 17  4x ME – 2x MD  

  Gemengd 17+ DE, HE, GD, DD, HD  

  Heren 17+ 4x HE – 2x HD  

  Dames 17+ * 2x DE – 3x DD  
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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.  

 
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 6 + speelsterkte 8 
  * Ronde 2 – partij 1: speelsterkte 7 + speelsterkte 7 (andere combinatie als boven) 

   Ronde 2 – partij 2: speelsterkte 7 + 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). 

 
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). 
 

Leeftijden 

Deelname aan de Wintercompetitie 17+ is alleen mogelijk voor die spelers en speelsters die geboren zijn vóór 1 

januari 2005.  

Deelname aan de Wintercompetitie 35+ is alleen mogelijk voor die spelers en speelsters die geboren zijn vóór 1 

januari 1987. 

Deelname aan de Wintercompetitie 50+ is alleen mogelijk voor die spelers en speelsters die geboren zijn vóór 1 
januari 1972. 

 

Juniorencompetitie (Geel)  

Deelname aan de Junioren competitie 11 t/m 14 jaar * is alleen mogelijk voor die spelers en speelsters die geboren 
zijn op of ná 1 januari 2007 en vóór 1 januari 2011.  

Deelname aan de gemengde-, jongens- en meisjescompetitie 13 t/m 17 jaar * is alleen mogelijk voor die spelers en 
speelsters die geboren zijn op of ná 1 januari 2004 en vóór 1 januari 2009.  

 

* In een 11 t/m 14 en 13 t/m 17 team mogen met ingang van 2021 per speeldag een onbeperkt aantal spelers 

opgesteld worden die één jaar te jong en/of één jaar te oud zijn. 

 

Tenniskids (Groen)  

Groene competitie 10 t/m 12 jaar *: Kinderen van geboortejaar 2011 t/m 2009 en het niveau Groen hebben. In 
uitzonderlijke gevallen, als het kind écht nog niet de vaardigheid heeft voor groen, mogen kinderen max. 1 jaar te oud 

zijn (t/m 2008). Of als het kind erg getalenteerd is en niveau oranje is ontgroeid, mag het max. 1 jaar te jong zijn 
(vanaf 2012). 

 

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.  
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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. Deze tiebreak vervangt de beslissende laatste set en geldt voor de partijuitslag als een 

set met games (1-0). 
 

Alle competitiesoorten in de reguliere Wintercompetitie worden ten opzichte van 8&9-Tennis gezien als sterkere 
ploeg. Conform artikel 47 CR is gerechtigd tot het spelen in een bepaalde ploeg uitsluitend een speler, die in het 

betreffende bondsjaar in een bepaalde competitie niet meer dan eenmaal in een sterkere ploeg heeft gespeeld. 
 

Spelen in twee competitiesoorten voor één (of twee) verenigingen  
Het is voor een speler ook in 2021 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 Wintercompetitie op knltb.nl. 
 
Promotie en degradatie 

In de KNLTB Wintercompetitie Zuid 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 2021 

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 Wintercompetitie beschikbaar worden gesteld.   
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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 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 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 II, 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 II, 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. Dit verzoek tot onderzoek of protest moet digitaal 

wordt ingediend via https://www.centrecourt.nl/alles-voor-verenigingen/competitie-organiseren/regelgeving/protest-
verzoek-tot-onderzoek/  

 

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 Wintercompetitie Zuid kan je tijdens kantooruren contact opnemen met Maikel 
Adriaanse (KNLTB Competitiemanager), tel. 088 13 02 600 / e-mail: m.adriaanse@knltb.nl of via 

wedstrijdtennis@knltb.nl 

https://www.centrecourt.nl/alles-voor-verenigingen/competitie-organiseren/regelgeving/protest-verzoek-tot-onderzoek/
https://www.centrecourt.nl/alles-voor-verenigingen/competitie-organiseren/regelgeving/protest-verzoek-tot-onderzoek/

