
Wegwijzer voor de aanvoerder  v. 2019 

 

VOORAF: Registratie regelen op mijnknltb.toernooi.nl  
Zorg dat je hierop een account hebt gemaakt. Want, wanneer je de gegevens van de vereniging of aanvoerder 
van één van jouw tegenstanders wil vinden heb je eerst een account aanmaken. Dit gaat heel eenvoudig via het 

stappenplan ‘Account registreren’. 
Tip: Klik op het hartje achter jouw team en maak hem favoriet. Op deze manier blijft jouw indeling altijd als 
eerste verschijnen.  

 
1. Enkele weken voor de competitie: Raadplegen competitie-indeling via mijnknltb.toernooi.nl 

Jouw competitie-indeling vind je eenvoudig via mijnknltb.toernooi.nl. Onder ‘Competities’ vind je de indeling. 
 

2. Week vóór de (uit)wedstrijd: Raadplegen aanvangstijdstip, locatie en gegevens van aanvoerder tegenstander. 
Ook via mijnknltb.toernooi.nl Vanaf één week voor de competitie kun je hier ook de aanvangstijden voor de 
verschillende speeldagen terug vinden.  

 

3. Op de wedstrijddag 

 Voor aanvang van de wedstrijden 
Ploegenopstelling schriftelijk vooraf uitwisselen met behulp van uitwisselingsformulier. 
Partijen op volgorde van speelsterkte. Speelsterkte bij het opstellen ploeguitwisselingsformulier checken op  

mijnknltb.toernooi.nl. Let op: speelsterkte is leidend en niet de actuele rating.  
 

 Direct na de partijen 
Wedstrijdformulier invullen. Het wedstrijdformulier DIRECT NA DE WEDSTRIJD invullen als alle partijen zijn 
gespeeld. Gebruik volledige namen invullen, bondsnummer van spelers goed noteren (i.v.m. invoer via internet) 
en Verenigingsnamen svp voluit vermelden, zoals vermeld op speelschema. 
Hierbij dient een partij pas op het wedstrijdformulier te worden vermeld als deze partij ook volledig gespeeld is. 
De wedstrijdformulieren bewaren tot 1 maand na afloop van de competitie. Hoe het wedstrijdformulier in te 
vullen staat op de achterzijde van het wedstrijdformulier? Of kijk hier voor de digitale versie. 
 

 Uitslag direct invoeren op mijnknltb.nl via Smartphone, tablet of computer 
De wedstrijdformulieren direct na de wedstrijd invoeren via mijnknltb.toernooi.nl . Voor uitleg zie 
handleiding invoeren uitslagen. De aanvoerders en sommige spelers zijn gemachtigd door de competitieleider 
(VLC) en zien dat ze dit kunnen in mijnknltb.toernooi.nl. Extra machtigingen s.v.p. aanvragen bij Twan de Wit.   
De aanvoerder van het bezoekende team is verplicht om, vóór het verlaten van het park, de digitaal 
ingevoerde uitslagen op juistheid te controleren.  
De VCL kan foutief ingevoerde wedstrijduitslagen binnen 7 dagen na wedstrijd corrigeren. 

 

4. Overig relevante wedstrijdzaken 

 3e set van alle dubbelpartijen als supertiebreak (10 punten met 2 verschil) en als stand de werkelijke stand 
van deze supertiebreak invullen. Bijvoorbeeld 6-10 of 13-11 

 Wachttijden: Niet opkomen tegenstander:1 uur wachten. In geval van slecht weer zelfs 2 uur wachten.  

 Niet of niet afgespeelde partijen 
In plaats van het wedstrijdformulier vul je het formulier gestaakte of afgelaste wedstrijd in en laat dat door 
beide aanvoerders ondertekenen. Gezamenlijk een inhaalwedstrijd plannen op uiterlijk de inhaaldag.  Peter 
Philipsen (baancapaciteit) en Twan de Wit (VCL)informeren over inhaaldatum. 

 Invallersregeling is verruimd: Competitiespelers mogen een onbeperkt aantal keren per week competitie 

spelen voor hun vereniging, mits de speler niet meer dan eenmaal uitkomt in een hoger geklasseerd team.  
De bandbreedte om te kunnen spreken van een hoger of lager geklasseerd competitieteam, wordt verhoogd 
van 0,5 naar 2,0. Binnen TVY is dit in 2018 het geval voor zowel dames als heren. 

 

5. Informatiebronnen 
 Spelregels en Spelregels in een notedop   
 Competitiereglement 

 Wedstrijdbulletin KNLTB Najaarscompetitie 2019 

 Bij overige vragen: de VerenigingsCompetitieLeider (VCL) Twan de Wit (twandewit@ziggo.nl) 

 

6. Overige afspraken 

 Teambijdrage: € 60,- per team overmaken naar NL11 RABO 0159393361 

 Lunch / hapjes: Deze zelf verzorgen.  Na afloop: opruimen en geen etenswaren achterlaten 

 Kantine: koelkasten aanvullen, ontvangsten via PIN, ield in kluis en alles opgeruimd achterlaten 

 Ballen: gebruikte ballen mag je achterlaten. Kan de vereniging hergebruiken. 
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