Tips 8&9 Tennis

Wat leuk dat jouw team meedoet aan 8&9 Tennis! Hierbij een aantal tips om jouw team op weg te
helpen tijdens de competitie:
Voordat de competitie start
• Maak een appgroepje aan met je team en bepaal wie welke datum speelt.
• De tijd die je ziet op MijnKNLTB is altijd de starttijd van de wedstrijd. Je moet een half uur voor
aanvang van de eerste wedstrijd aanwezig zijn. Zo heb je tijd om kennis te maken met elkaar.
• Zorg voor een gastvrije ontvangst van het bezoekende team.
• Start met koffie en iets lekkers; sommige teams bakken een taart, maar dat mag je zelf bepalen.
• Leg de praktische zaken op jouw club uit: waar zijn de kleedkamers? Hoe doen jullie het met
betalen van drankjes? Meestal is de koffie met lekkers en zijn de borrelhapjes na afloop op
rekening van het ontvangende team. De drankjes tussendoor voor eigen rekening.
• Voor elke thuiswedstrijd voer je de digitale teamopstelling in op MijnKNLTB. En aan het einde van
de wedstrijd voer je de uitslagen in van de partijen. Ondanks dat de competitie niet meetelt voor
jouw speelsterkte willen we wel graag de resultaten ontvangen. Bepaal met jouw teamgenoten wie
hiervoor verantwoordelijk is, wellicht kun je een aanvoerder aanwijzen. Zorg dat de
Verenigingscompetitieleider van jouw vereniging weet wie de teamopstelling en uitslagen invoert,
zodat de rol van uitslagengedelegeerde gegeven van worden.
• Je krijgt de ballen van de Verenigingscompetitieleider (VCL).
• Stel dat voor een competitiedag één of meerdere spelers uit jouw team verhinderd zijn door
vakantie, ziekte of blessures dan is het handig om invallers te regelen voor deze dag. Mocht het
echt niet lukken om een compleet team bij elkaar te krijgen, dan heb je de mogelijkheid om in
onderling overleg met de tegenstanders de competitiewedstrijd uit te stellen op voorwaarde dat:
o De wedstrijd wordt gespeeld op een andere dag dan één van de officiële inhaaldata;
o De wedstrijd uiterlijk vóór de laatste (=zevende) speeldag van de competitie wordt
gespeeld.

Hoe spelen we 8&9 Tennis?
• Alleen voor speelsterkte 8 en 9. Je speelt dus lekker op je eigen niveau. Gezelligheid staat voorop.
Resultaten tellen niet mee voor de speelsterkte.
• Je speelt per team twee dubbelpartijen. Alle combinaties zijn mogelijk (damesdubbel, herendubbel
of gemengd dubbel) want 8&9 Tennis is Dubbel Zo Leuk!
• Mannen en vrouwen spelen dus door elkaar. Het kan dus zo zijn dat er mannen tegen vrouwen
spelen maar mix is ook mogelijk.
• Je speelt de wedstrijd volgens het compact spelen principe. In deze vorm wordt het Beslissend Punt
Systeem (BPS) toegepast bij de 40-40 stand, dus géén voor- en nadeel. Bij 40-40 beslissend punt
mogen de ontvangers de kant kiezen waar vandaan ze de service willen ontvangen. Als er een
derde set gespeeld moet worden, speel je een beslissende wedstrijdtiebreak (tot en met 10
punten, 2 punten verschil) in plaats van een volledige derde set;
• Je kan op een speeldag met 3 of met 4 spelers zijn. Als je met 3 bent speelt 1 persoon 2 partijen en
de anderen 1 partij.
Na afloop
• Na afloop van de partij biedt de winnaar een drankje aan de andere deelnemers aan.
• De ontvangende partij zorgt voor een lekkere borrelhap.
• De VCL of aanvoerder van je team vult samen met de tegenstander de uitslagen in. Het
thuisspelende team voert de resultaten in op MijnKNLTB en het bezoekende team controleert
deze.

Veel plezier!

