
 

 

 
De procedure betreffende de speelsterktebepaling tennis 
 
In dit document wordt een toelichting gegeven op de procedure betreffende de 
speelsterktebepaling. De volgende punten komen aan bod: 

• Stappen voorafgaand aan de bepaling van de speelsterktes 

• De ratinggrenzen 

• Overige bepalingen 

• Het aanvragen van een speelsterktewijziging 
 
 
Stappen voorafgaand aan de bepaling van de speelsterkte 
 
Vóór de bepaling van de ratinggrenzen worden er een aantal correcties uitgevoerd voor 
specifieke wedstrijden of doelgroepen. 
 
Stap 1: Irreële uitslagen 
 
Deze stap in de spelsterktebepaling is vanwege de nieuwe rekenmethode van de rating 
vervallen.   
 
Stap 2: Inactiviteitswaarde 
 
De inactiviteitswaarde wordt toegepast op spelers die een jaar geen wedstrijden hebben 
gespeeld. De inactiviteitswaarde is vastgesteld op +0,15. Deze waarde wordt voor het enkel- en 
dubbelspel apart toegekend. Als een speler in het enkelspel geen wedstrijden heeft gespeeld, 
maar in het dubbelspel wel, zal de speler de inactiviteitswaarde ontvangen voor alleen het 
enkelspel.  
 
Stap 3: Acceleratiewaarde 
 
Het speelniveau van jeugdspelers stijgt jaarlijks vaak sneller t.o.v. senioren. Als een jeugdspeler 
zes of meer wedstrijden heeft gespeeld ontvangt hij/zij een de acceleratiewaarde. Deze waarde 
wordt apart voor het enkel- en dubbelspel toegekend.  
 
Voor de speelsterktebepaling van 2023 worden de volgende waardes gehanteerd: 

-0,3 voor jongens die op 31-12-2022 10, 11 en 12 jaar zijn 
-0,2 voor jongens die op 31-12-2022 13, 14, 15 of 16 jaar zijn 
-0,3 voor meisjes die op 31-12-2022 10, 11 en 12 jaar zijn 
-0,2 voor meisjes die op 31-12-2022 13, 14, 15 of 16 zijn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
De ratinggrenzen 
 
Na afloop van de voorgaande stappen wordt de eindrating vastgesteld voor het enkel- en 
dubbelspel van alle leden. Op basis van de onderstaande ratinggrenzen worden de 
speelsterktes voor 2023 vastgesteld.  
 

Speelsterkte Herenenkel Damesenkel Herendubbel Damesdubbel 

1 KNLTB Ranglijst* 1 t/m 60 1 t/m 30 1 t/m 60 1 t/m 30 

2 KNLTB Ranglijst* 61 t/m 90 31 t/m 60 61 t/m 90 31 t/m 60 

2 2,4642 2,7500 2,3860 2,6139 

3 3,7978 3,8920 3,6586 3,7972 

4 4,7994 4,8932 4,7761 4,7715 

5 5,7980 5,8918 5,6989 5,7801 

6 6,8999 6,8999 6,7999 6,8999 

7 7,9999 7,9999 7,9999 7,9999 

8 8,9999 8,9999 8,9999 8,9999 

8 Alle overige spelers die minimaal 2 jaar lid zijn van de KNLTB (peildatum 1 mei 
2022), met uitzondering van zij die op 31 december 2022 nog geen 10 jaar zijn. 

 
Speelsterkte 2 
 
Voor de speelsterkte 2 zijn er nog een aantal aanvullende bepalingen. Deze worden hieronder 
toegelicht.  
 
Speelsterkte 2: 

- Een speler met de speelsterkte 2 krijgt de speelsterkte 3 toegekend als hij/zij geen 
wedstrijden heeft gespeeld. Dit wordt voor het enkel- en dubbelspel onafhankelijk 
bepaald. Met de hierboven genoemde KNLTB Ranglijstposities krijgt de speler alsnog 
de speelsterkte 2 toegekend, ongeacht of hij/zij wedstrijden heeft gespeeld.  

- De maximale eindrating van een speler met de categorie 2 is 1,0000. Als de speler 
hoger is geëindigd wordt deze teruggezet naar 1,0000.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Het aanvragen van een speelsterktewijziging 
 
Het kan voorkomen dat de speelsterkte en/of rating van een speler niet overeenkomt met het 
daadwerkelijke speelniveau. Een speler kan daarom via MijnKNLTB van 18 november t/m 4 
december een verzoek voor een wijziging van de speelsterkte en/of rating.  
 
Onderstaande redenen kunnen een aanleiding vormen om een verzoek in te dienen voor de 
tennisspeelsterkte: 

• Door een ziekte of blessure is mijn tennisvaardigheid permanent beïnvloed (alleen 
verlaging) 

• Ik heb een walk-over gegeven in een poule 

• Ik wil dat de dempingwaarde wordt toegepast (dit jaar alleen voor spelers van 50 jaar en 
ouder) 

o +0,1 voor spelers die op 31-12-2022 50 jaar maar jonger dan 60 jaar zijn 
o +0,2 voor spelers die op 31-12-2022 60 jaar maar jonger dan 70 jaar zijn 
o +0,3 voor spelers die op 31-12-2022 70 jaar of ouder zijn 

• Ik wil dat de inactiviteitswaarde niet wordt toegepast 

• Ik ben hooguit één jaar lid en mijn vereniging heeft me verkeerd ingeschaald 

• Anders: (graag toelichten) 
 
Let op: wijzigingsverzoeken van actieve spelers worden tijdens het seizoen niet meer in 
behandeling genomen. 


