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Informatie voor (aanvoerders van) senioren competitieteams LTV 
Breukelen 
10 maart 2022  
 
Hieronder vind je belangrijke informatie over: 

1. Indeling (welk team speelt in welke competitie) 
2. Invoeren van opstellingen en uitslagen (digitaal wedstrijdformulier) 
3. Verkort spelen (bij dubbel- of mixpartijen) 
4. Invallers (wie mag wel / niet invallen bij jouw team) 
5. Aanvang wedstrijden en uitstel van wedstrijden door regen 
6. Dag-VCL en baanschema 
7. Coronabeleid 
8. Rookbeleid tennispark LTV Breukelen 
9. Lijst met invallers 

 
 
1. Indeling (welk team speelt in welke competitie): 
Op https://mijnknltb.toernooi.nl kun je de indeling voor jouw team terugvinden.  
Tip: Klik op het hartje achter jouw team en maak hem favoriet. Op deze manier blijft jouw 
indeling altijd als eerste verschijnen.  
Kun je jouw team niet vinden? Volg dan het stappenplan op de volgende pagina: 
https://www.tennis.nl/alles-over-tennis/competitie/senioren/uitslagen-standen/ 
 
2. Invoeren van opstellingen en uitslagen (digitaal wedstrijdformulier) 
Het invoeren van de opstelling en het invoeren van de uitslagen gaat allemaal digitaal. Dit 
kan via MijnKNLTB. Voor meer informatie zie ook: 
https://www.tennis.nl/alles-over-tennis/competitie/senioren/uitslagen-invoeren/ 
• De teams bepalen zelf de opstelling aan het begin van een speeldag. Let op, dit moet op 

basis van speelsterkte, de sterkste spelers spelen eerst.  Bij gelijke sterkte mag je zelf 
kiezen. Speelsterkte is te vinden op je digitale spelerspas in de KNLTB app. Bij een dubbel 
of mix geldt de gemiddelde sterkte van het koppel. Dus een koppel met speelsterkte 
combinatie van een 5 en een 7 is net zo sterk als een koppel van twee 6-en; het team 
mag bij gelijke sterkte zelf bepalen welk koppel als eerste koppel speelt.  

• De aanvoerders van beide teams geven de eigen opstelling door voor aanvang van de 
wedstrijd op MijnKNLTB of de KNLTB ClubApp op een smartphone, tablet of een 
computer. 

• Zodra beide aanvoerders de teamopstelling definitief hebben bevestigd worden de 
namen van de spelers overgenomen in het uitslagenformulier en zichtbaar voor 
iedereen. 

• Het is mogelijk om wijzigingen in de teamopstelling aan te brengen gedurende de 
speeldag, bijvoorbeeld wanneer een speler geblesseerd raakt. Deze wijzigingen kunnen 
worden doorgevoerd bij het invoeren van de uitslagen. 

• Het digitale wedstrijdformulier ondersteunt aanvoerders door direct de speelsterktes te 
tonen en automatisch te rangschikken op basis van speelsterkte (eerst enkel, dan 
dubbel). De optie 'Geen speler beschikbaar' is bedoeld voor walk-overs of wanneer 
teams niet voltallig komen opdagen. 
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• Je kunt gedurende een speeldag uitslagen tussentijds invoeren. 
• De aanvoerder van het ontvangende team is verplicht om direct na afloop van de 

wedstrijd de uitslagen in te voeren op MijnKNLTB.nl.  
Voer de uitslagen ook in als de wedstrijden door regen zijn uitgesteld. 

• De aanvoerder van het bezoekende team is verplicht om, voor het verlaten van het 
park, de ingevoerde uitslagen op juistheid te controleren.  

• Let op: wanneer uitslagen niet tijdig ingevoerd worden brengt de KNLTB de 
vereniging een boete in rekening. Deze zullen wij altijd doorbelasten naar het 
desbetreffende team.   

 
3. Verkort spelen (bij dubbel- of mixpartijen) 
In de competitie worden alle dubbelwedstrijden (dames-, heren- en gemengd dubbel) 
verkort gespeeld. Dit betekent dat de derde set bestaat uit een wedstrijd tiebreak (wie 
het eerst 10 punten heeft met 2 punten verschil wint de wedstrijd).  
De single wedstrijden worden onverkort gespeeld, en worden zo nodig in een derde set 
(waarbij alle sets, dus ook de derde, bij de stand 6-6 worden beslist door een reguliere 
tiebreak; wie het eerst 7 punten heeft met 2 punten verschil wint de set).  
 
4. Invallersregeling: 
• Een team is zelf verantwoordelijk voor het zoeken van invallers. Bij punt 9 is een lijst 

opgenomen met spelers die zich hebben aangemeld als invaller. Contactgegevens vind 
je in de mijnKNLTB app. 

• Een speler mag in één competitieweek op meerdere speeldagen deelnemen aan een 
competitiewedstrijd.  

• Hierbij moet wel rekening worden gehouden met de reglementen rondom spelen in 
een andere ploeg. De rating van de invaller(s) moet worden meegenomen in het 
bepalen van de gemiddelde sterkte van het team van die competitiedag. Deze mag 
niet meer dan 2,00 punten afwijken van het klasse gemiddelde waarin het team 
uitkomt. De gemiddelde speelsterkte van een bepaalde klasse is terug te vinden in 
het wedstrijdbulletin: 
https://www.tennis.nl/media/uwqbyse0/knltb-wedstrijdbulletin-tennis-2022-
bijlage-vjc.pdf.  
De gemiddelde teamsterkte bereken je door de alle sterktes op te tellen en te delen 
door het aantal spelers. Bij teams met alleen dubbels of mix wedstrijden alleen de 
sterkte in de dubbel nemen en deze met twee vermenigvuldigen. 
Bijvoorbeeld: een team speelt in de derde klasse gemengd dubbel zaterdag 17+, 
gemiddelde sterkte 14,06 volgens het wedstrijdbulletin. Het teamgemiddelde van 
het team moet dan tussen de 12,06 en 16,06 liggen. Als je met 3 spelers met 
speelsterkte 6 en 1 speler met speelsterkte 5 wilt spelen mag dat dus niet. Het 
teamgemiddelde is dan (3*6 + 1*5)*2 = 46 en 46/4 = 11,50. Indien je 1 speler met 
sterkte 8, 2 spelers met sterkte 6 en 1 speler met sterkte 5 opstelt mag het wel, 
teamgemiddelde is dan 12,50. 

• Let ook op de ‘minimale leeftijd’. Met name geldt dat in de 35+ categorie. De 
invaller moet 35 jaar of ouder zijn, of in het kalenderjaar waarin de wedstrijd wordt 
gespeeld 35 jaar worden. 

• Meer informatie is te vinden op: 
https://www.tennis.nl/media/xnqp2qmf/uitleg-invallen-in-ander-team.pdf 
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5. Aanvang wedstrijd en uitstel in geval van regen 
• Iedere aanvoerder moet op de KNLTB-site de aanvangstijd controleren. Doe dat in ieder 

geval ook binnen 3 dagen voor de speeldag; tijden kunnen wijzigen.  
Tip: Op de KNLTB app kun je jouw team toevoegen en zijn de aanvangstijden eenvoudig 
via je mobiel te controleren. 

• Zorg ervoor dat je gehele team een half uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig is. 
• Controleer de (digitale) speelpasjes van de tegenpartij voor aanvang van de eerste partij. 
• Kan een thuiswedstrijd i.v.m. weersomstandigheden (zie competitiereglement KNLTB) 

niet gespeeld worden? Dan moet de wedstrijd op de eerstkomende inhaaldag gespeeld 
worden. Eerder spelen mag, maar alleen in overleg met de tegenstander. De inhaaldata 
staan bij het overzicht competitiedata. Informeer ook per mail de CWT 
(cewt@ltvbreukelen.nl). Vermeld in de mail de datum, tijd en aantal nog te spelen 
partijen. De VCL van de vereniging maakt hiervoor een indeling, de afgesproken tijd is 
pas definitief wanneer goedgekeurd door de CWT. 

 
6. Dag-VCL en baanschema 
• Om de competitiedagen ordelijk te laten verlopen is levert elk team één of tweemaal bij 

thuiswedstrijden de zogenaamde dag-VCL (vereniging competitieleider). In het 
weekeinde worden twee teams aangewezen om VCL te zijn; één voor de ochtend en 
één voor de middag. Overleg met elkaar wat mogelijke knelpunten zijn als je de taak 
overneemt. 

• Welk(e) team(s) de dag-VCL levert bij een thuiswedstrijd, wordt op het prikbord bij 
het terras aangegeven.  

• Op het prikbord hangt ook het baanschema; dus welk team op welk moment welke 
baan heeft. 

• Op dagen dat de competitie gespeeld wordt geldt, conform het huidige baanreglement,  
het volgende: Alle banen, behalve de trainingsbanen, zijn gereserveerd voor het spelen 
van competitiewedstrijden (= competitiebanen). Indien er recreanten komen die vrij 
willen spelen dan melden deze zich bij de VCL van het betreffende dagdeel. Welk team 
VCL is staat aangegeven op het competitieschema op het prikbord. De VCL zorgt ervoor 
dat de eerstvolgende vrije baan (baan 6 of 9) wordt toegewezen als recreatiebaan voor 
de duur van 60 minuten.  

• Uiteraard valt op voorhand niet te voorzien hoe lang individuele partijen duren. Een 
partij die op de baan staat dient altijd te worden uitgespeeld, voordat de geplande 
partij de baan op kan. Dit houdt natuurlijk ook in dat spelers een baan niet onnodig 
lang bezet moeten houden. 

• Er mag worden afgeweken van de geplande baanindeling, bijvoorbeeld bij regen of 
uitloop. Dit kan echter alleen in onderling overleg tussen teams waarbij ook de dag-
VCL betrokken dient te zijn. In alle gevallen beslist de dag-VCL. Uitgangspunt daarbij 
moet zijn een prettig en soepel verloop van de wedstrijddag, ook rekening houdend 
met alle andere teams die later die dag hun wedstrijden spelen.  

• Het is belangrijk om de beschikbaarheid van de banen voor de later startende teams 
in de gaten te houden. Stelregel hierbij is dat elk team minimaal 1 baan moet hebben 
binnen een uur na de geplande aanvang van hun wedstrijden. 

• Indien zich tijdens de wedstrijden een situatie voordoet die door de spelers 
onderling niet kan worden opgelost, dan beslist de dag-VCL.  
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• Hieronder enkele richtlijnen voor wat betreft het baanschema: 
o Dinsdag: aanvang 10.00 uur. Twee banen beschikbaar voor de competitie. 
o Vrijdag: aanvang 19.00 uur. Tijdens competitiedagen zijn er 8 banen 

beschikbaar voor competitieteams. Een baan wordt gebruikt door de 
trainers. Als de trainingen zijn afgelopen kunnen deze banen ook 
gebruikt worden. 

o Zaterdag: aanvangstijden tussen 9.00 en 16.30. We hebben alle banen 
beschikbaar voor competitieteams. Recreanten melden zich bij de VCL (zie punt 
6, bullet 4).  

o Zondag: aanvangstijden tussen 9.00 en 16.30. We hebben alle banen beschikbaar 
voor competitieteams. Recreanten melden zich bij de VCL (zie punt 6, bullet 4).  
De jeugdteams spelen zoveel mogelijk in de ochtend.  

 
7. Coronabeleid 
We hopen natuurlijk dat corona dit seizoen geen spelbreker zal zijn. Mocht het toch nodig 
zijn om maatregelen te nemen dat wordt dit zowel vanuit de KNLTB als vanuit de vereniging 
zo snel mogelijk gecommuniceerd.  
 
8. Rookbeleid  
Per 23 augustus 2021 is roken op het tennispark van LTV Breukelen verboden, met 
uitzondering van de daarvoor aangewezen locatie. Wijs waar nodig andere spelers op het 
park op dit beleid.  
 
9. Lijst met invallers 
 

Faye Smeele-Reitsma Graag invallen op vrijdag, zaterdag, zondag   

Judith van de Vorle Altijd beschikbaar als reserve, ook voor single, speelsterkte 7/8   

Marielle Mathot Heeft in het verleden competitie gespeeld   

Sylvie-Elise van Schayik Beschikbaar voor single en dubbel, speelsterkte 7/7   

Margot Mulder Speelsterkte 8/7  

Paul Hansman 
Pas lid geworden van de club.  
Hiervoor competitie gespeeld bij andere club.  
Speelsterkte is 7/7 en sluit graag aan bij Heren (dubbel) za of zo  

Michael Moen Beschikbaar! 
 

 
 
Voor meer informatie omtrent speeldata, reglementen, wedstrijdbulletins en verdere 
documentatie, zie: https://www.tennis.nl/alles-over-tennis/competitie/senioren/knltb-
competitie-2022/ 
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Voor alle andere vragen omtrent de competitie kan je een mailtje sturen naar de CWT: 
cewt@ltvbreukelen.nl 
 


