
Captains meeting KNLTB competitie 2021

• OTV & Corona 
• Wedstrijddagcoördinatie 
• Bijzonderheden KNLTB competitie 2021 
• Taart & cake 
• Slechte weersomstandigheden tijdens een wedstrijddag 
• Digitale teamuitwisseling 
• Digitaal uitslag invoeren 
• Wedstrijden staken of verplaatsen 
• Bespeelbaarheid banen & afgelasten wedstrijden 
• Opzet baanschema 
• Padel 
• 8 & 9 tennis
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Samen verantwoordelijk voor een veilige 
sportomgeving

• Kom niet tennissen/padellen & speel niet mee in de competitie wanneer de 
RIVM quarantaine regels op jou van toepassing zijn 

• Terras & clubhuis om 24.00 uur dicht (=horeca), dus om 23:45 uur laatste 
ronde 

• Vanaf 25 september 2021: 
• Geen 1,5 meter afstand 
• Coronapas verplicht in clubhuis en op terras
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Jargon uitgelegd

• Wedstrijd = alle partijen van 1 team op 1 competitiedag bij elkaar 
• Partij = potje binnen een wedstrijd 
• Set tiebreak = bij een 6 - 6 stand in games  

(tot de 7 met 2 punten verschil) 
• Wedstrijd tiebreak = super-tiebreak, in plaats van derde set bij dubbels  

(tot de 10 met 2 punten verschil) 
• Aanvoerder = captain 
• 8/9 competitie = naam van de competitie op donderdagavond, specifiek bedoeld voor 

beginnende spelers. Je kunt dus ook een 8je zijn op de vrijdagavond (wordt ingedeeld in 
klassen). 

• VCL = VerenigingsCompetitieLeider 
• DE = Dames enkel, HD = Heren dubbel, GD = Gemengd dubbel enz.
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Vrijdagavondcompetitie

• Horeca clubhuis sluit om 24:00 uur, laatste ronde om 23:45 uur 

• Verzoek aan de captains: 
• Zorg dat de eerste partijen om 19:00 (of eerder) op de baan staan 
• Vraag je team om niet te lang in te spelen 
• Neem geen of kort pauze tussen de partijen 

• Als je in de eerste ronde 2 banen hebt, maar niet meteen kan starten: 
Graag de wisselbaan naar het andere team zodat zij met 2 banen kunnen starten  
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19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00
CC 19:00 20:30 22:00 CC
Baan 1 19:00 20:30 22:00 Baan 1
Baan 2 19:00 20:30 22:00 Baan 2
Baan 3 19:00 20:30 22:00 Baan 3



Wedstrijddagcoördinatie 
Vrijdagavond en zaterdag

• Per dagdeel (ochtend, middag, avond) is er één team verantwoordelijk voor het verloop van de competitie.  
• De captain van dit team (of een vervanger van de captain) treedt op als wedstrijddagcoördinator / gedelegeerd VCL. Het heeft de voorkeur dat deze persoon niet 

zelf speelt. De vervanger hoeft geen lid van het team te zijn. De gedelegeerd VCL hoeft geen cursus gevolgd te hebben maar dit wordt wel aangeraden. 

• De coördinator is 5 minuten vóór de eerste teams op het park aanwezig (zie schema). 

• Taken: 
• Gastvrouw/heer namens OTV. De bezoekende ploegen ontvangen, specifiek: 

• zich als VCL bekend maken; 
• uitleg geven over de gang van zaken op het park; 
• bezoekende ploeg introduceren bij de thuisploeg;  
• (namens het thuisteam koffie aanbieden als deze er nog niet zijn) 

• Optreden als gedelegeerd VCL. 
• Letten op baanbezetting en baanschema, zorgen dat partijen op tijd starten (!). 
• In overleg met / op aanwijzing van de groundsman (Arjen) beslissen over het stopzetten en het hervatten van een wedstrijd. 
• Het op een neutrale wijze bemiddelen bij geschillen op en rond de baan en het toezicht houden op het naleven van de gedragscodes.  

Let op: een VCL is geen scheidsrechter: iedere speler is verantwoordelijk voor alle beslissingen aan zijn kant van het net. Zo beslist de ontvangende kant of een bal in of uit is. 
• Zorgen dat de recreantenbaan beschikbaar blijft voor recreanten. 

• Kom je er niet uit met de teams of heb je andere vragen: bel de VCL (Ronald)!
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Bijzonderheden competitie 2021 

• Verkort spelen in alle dubbelpartijen 
In alle dubbelspelpartijen van de competitie wordt de beslissende wedstrijdtiebreak (10 punten) toegepast. 

• Tijdens de KNLTB Competitie 2021 zal niet worden gespeeld om promotie of degradatie. 

• Alle wedstrijden in de KNLTB competitie 2021 tellen mee voor de speelsterkte  
(geldt niet voor 8 & 9 competitie) 

• NIEUW: Op zaterdag (variabele begintijden) mag een speler in twee wedstrijden uitkomen (CR 48.1), op 
voorwaarde dat de teams dezelfde speelsterkte hebben 

• NIEUW: Zaterdag / zondag: elke ploeg kan steeds over twee banen beschikken 
Indien dit door omstandigheden niet mogelijk is, dienen wedstrijden bestaande uit 6 partijen in maximaal 4 ronden en van 5 of 4 partijen in 
maximaal 3 ronden gespeeld te worden (CR bijlage H-3.A) 

• Versoepelen regelgeving rondom wachten bij slechte weersomstandigheden 
Het is niet verplicht is om bij slecht weer 2 uur (1 uur bij avondcompetities) te wachten. De VCL van de thuisspelende vereniging kan bij slecht weer, 
tennis- en padelwedstrijden direct staken of afgelasten. 
Deze maatregel is specifiek opgesteld om te voorkomen dat het clubhuis volstroomt en daarmee niet aan de 1.5 regel voldaan kan worden 
Let op: bij OTV is er voldoende plaats om coronaproof droog te zitten. De groundsmen iom VCL kan besluiten dat de teams niet naar huis worden 
gestuurd en dus moeten wachten
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Taart & cake

• Teams mogen zelf koeken, taart & cake meenemen voor bij de koffie 
• Bord en vork van Arjen afnemen (verplicht, bordgeld: € 0,50 p.p.) 
• Al het andere regelen met Arjen
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Digitale teamuitwisseling

• Volledig gedigitaliseerd, geen papieren meer (sinds 20 20) 
• Opstelling vóór het begin van de wedstrijd invoeren via https://mijnknltb.toernooi.nl/ 

(of via KNLTB ClubApp) 
• Zodra beide aanvoerders hun opstelling hebben bevestigd, wordt de ploegopstelling voor 

de aanvoerder van de tegenstander zichtbaar 
• Nadat de ploegopstellingen uitgewisseld zijn, is het niet langer mogelijk om wijzigingen 

hierin op te nemen 
• Echter: reglementair is dit in sommige situaties wel toegestaan.  

 
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 
schriftelijk is vastgelegd, dan vervalt de mogelijkheid om hiertegen protest aan te tekenen 

• Door de digitale teamuitwisseling is het weer mogelijk (officieel: verplicht) om de 
opstelling van de tegenstanders te controleren op juiste volgorde van sterkte en 
speelgerechtigheid 

• Bij het invoeren van de uitslag van een partij kunnen andere spelers gekozen worden

8

https://mijnknltb.toernooi.nl/


Digitale teamuitwisseling
• Inloggen met account captain op https://mijnknltb.toernooi.nl/ (of via KNLTB ClubApp) 
• Op home pagina onder menu optie Competitie, mijn teams: kies je team 
• Spelers toevoegen door in stap 4 ‘Wijzigen’ te kiezen 
• Instructievideo: https://www.youtube.com/watch?v=UAqJn7Q9kik

1 - Kies team 2 - Kies wedstrijd 3 - Teamopstelling 5 – Def. doorg. + Opslaan 4 – Aanvinken + Verder
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Wedstrijd
• Tijd in de app is de tijd waarop de wedstrijd op de baan moet staan  

(als de baan vrij is) 
• Houd je aan het het baanschema
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Starttijd wedstrijd 

Tijdstip aanwezig op club 



Ter info, reglementair:  
Artikel 34 - Uitwisseling van ploegopstelling en tonen van ledenpas

34.1.a De beide aanvoerders zijn verplicht vóór het begin van de competitiewedstrijd: a. de ploegopstelling conform 
artikel 56 via MijnKNLTB in te voeren en bevestigen (zodra de aanvoerders allebei hun opstelling hebben bevestigd, 
wordt de ploegopstelling voor de aanvoerder van de tegenstander zichtbaar.)  
34.1.b de ledenpassen van de aanwezige spelers aan elkaar ter inzage te geven.  
34.2.a In de in lid 1 sub a genoemde ploegopstelling mogen in de enkelspelpartijen alleen spelers worden opgenomen 
die op dat moment daadwerkelijk aanwezig zijn, tenzij met goedvinden van de aanvoerders hiervan wordt afgeweken. 
Deze afwijking dient schriftelijk te worden vastgelegd en door beide aanvoerders te worden geparafeerd. 
34.3.a Uiterlijk tot 15 minuten voor aanvang van de eerste dubbelspelpartij in de desbetreffende spelsoort van de dag 
kan de aanvoerder de in lid 1 sub a bedoelde ploegopstelling wijzigen. Nieuwe spelers mogen aan de opstelling 
worden toegevoegd. In afwijking tot bovenstaande kan de aanvoerder bij vier partijen heren en dames 
dubbelcompetities uiterlijk tot 15 minuten voor aanvang van de derde dubbelspelpartij (partij 1 van ronde 2) de 
ploegopstelling wijzigen. Nieuwe spelers mogen ook hier aan de opstelling worden toegevoegd.  
34.1.b Deze wijziging dient schriftelijk te worden vastgelegd en door beide aanvoerders te worden geparafeerd
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Uitslag invoeren

• Opstelling invoeren via https://mijnknltb.toernooi.nl/ (of via KNLTB ClubApp) 

• De aanvoerder van de ontvangende ploeg is verplicht direct na afloop van de wedstrijd 
de uitslagen in te voeren 

• Uitslagen kunnen tussentijds worden opgeslagen  

• 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.
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Uitslag invoeren (alleen thuiswedstrijden)
• Inloggen met account captain op https://mijnknltb.toernooi.nl/ (of via KNLTB ClubApp) 
• Op home pagina onder kopje Mijn Competitie: kies je je team 
• Tussentijds opslaan is mogelijk, als alle partijen zijn ingegeven wordt gevraagd om definitief  

te bevestigen

1 - Kies team 2 - Kies wedstrijd 3 – Uitslagen wijzingen 4 – Spelers selecteren + uitslag
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Wedstrijd uitstellen, verplaatsen, staken

• In het geval dat een wedstrijd wordt afgebroken of in het geheel niet wordt gespeeld dient het digitale wedstrijdformulier te 
worden ingevuld (op dezelfde manier als invoeren van de uitslag) 

• Het is mogelijk om, in onderling overleg, wedstrijden te verplaatsen naar een latere datum, op voorwaarde dat: 
• De wedstrijd uiterlijk vóór de laatste (= zevende) speeldag van de competitie wordt gespeeld 
• Verplaatsen naar een inhaaldag is niet toegestaan  

 
Ook niet als die voor de laatste speeldag is 

• Mocht een tegenstander niet mee willen (of kunnen) werken aan het uitstellen van de wedstrijd dan geldt artikel 26 van het 
CR en moet een competitiewedstrijd in zijn geheel worden gespeeld op de datum vermeld in het competitieprogramma. 
In dergelijke gevallen zullen invallers geregeld moeten worden. 

• Een wedstrijd die niet gespeeld wordt door niet beschikbare banen of gestaakt wordt moet verplaatst worden naar de eerste 
inhaaldag (verplaatsen naar eerder datum is in overleg met tegenstander mogelijk) 

• Voor OTV geldt dat er nauwelijks capaciteit is om in te halen. Dit betekent dat alleen in zeer uitzonderlijke gevallen een 
thuiswedstrijd op ons park verplaatst kan worden.  

• Verplaatsen kan alleen in overleg met de VCL (Ronald) en de pachter (Arjen)
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Wedstrijd uitstellen, verplaatsen, staken
• Inloggen met account captain op https://mijnknltb.toernooi.nl/ (of via KNLTB ClubApp) en ga naar de wedstrijd (zie uitslag 

invoeren) 
• Bij staken: vul de uitslagen en standen van de partijen in (ook voor niet uitgespeelde partijen!) 
• Bij staken of uitstellen: kies een datum en eventueel nieuw tijdstip (10.00 uur of 13:30) 
• Tijdstippen van wedstrijden op inhaaldagen worden opnieuw gepland als dat nodig vanwege het baanschema

3. Kies nieuwe datum + opslaan1 – Wedstrijdstatus 2 – Kies reden
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4 – Kies Opslaan om definitief 
op te slaan

Let op: je moet 2x Opslaan kiezen!

https://mijnknltb.toernooi.nl/


Bespeelbaarheid banen & afgelasten 
wedstrijden

• De groundsman (Arjen) is de enige die over de bespeelbaarheid van banen beslist 

• Afgelasting van wedstrijden door onbespeelbaarheid van de banen wordt zo snel 
mogelijk via de Captains Whatsapp groep gecommuniceerd 

• Captains informeren eigen team en captain tegenstander 
De contactgegevens van de tegenstander vind je onderaan de wedstrijdpagina op 
mijnknltb 

• Captains verplaatsen de wedstrijd naar de eerst beschikbare inhaaldag  
(en niet naar een in onderling overleg gekozen inhaaldag!) 
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• Een aanvoerder is verplicht om de enkels en dubbelcombinaties in volgorde van afnemende 
speelsterkte op te stellen. De rating (het ‘komma getal’) is hierbij niet relevant. 

• De speelsterkte van een combinatie is de optelling van de dubbelspelsterkte van beide spelers. 
De sterkste combinatie is dan de combinatie met de laagste totale speelsterkte. Combinaties 
met dezelfde totale speelsterkte zijn gelijkwaardig en mogen in willekeurige volgorde worden 
opgesteld. 

• De speelsterkte van een speler is vinden op het teamopstelling formulier of via het 
spelersprofiel op https://mijnknltb.toernooi.nl/ 

• Een aanvoerder mag zelf de dubbelcombinaties bepalen (dit gaat dus niet op  
volgorde van speelsterkte!)

Ploegopstelling tenniswedstrijd

Speelsterkte (dubbel)

Rating
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• Een team bestaat uit de volgende spelers met speelsterktes: 1 x 6, 2 x 7 en 1 x 8 

• Een aanvoerder kan dan de volgende 3 opstellingen maken: 
 
 I. Dubbel: 1 6 + 7 = 13 of  II. Dubbel 1: 6 + 8 = 14  of  III.  Dubbel 1: 7+7 = 14 
  Dubbel: 2 8 + 8 = 16   Dubbel 2: 7 + 7 = 14    Dubbel 2: 6+8 = 14 

• De partijen in een wedstrijd worden in principe op deze volgorde gespeeld.  

• In onderling overleg mag hiervan worden afgeweken

Speelsterkte (dubbel)

Rating

Ploegopstelling voorbeeld 18



• Op aflopende volgorde van sterkte 

• En verder: 
 

• Of wat je onderling afspreekt!

Speelsterkte (dubbel)

Rating

Volgorde van partijen

a. dames-/meisjesenkelspel  
b. heren-/jongensenkelspel  
c. dames-/meisjesdubbelspel 16  
d. heren-/jongensdubbelspel  
e. gemengddubbelspel

Gemengd, 5 partijen 
a. dames-/meisjesenkelspel  
b. b. heren-/jongensenkelspel  
c. c. gemengd dubbelspel  
d. d. dames-/meisjesdubbelspel  
e. e. heren-/jongensdubbelspel
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Spelen in twee teams & invallen

• Maximaal 1 x spelen in een sterker team 

• Een ploeg uit 8&9-Tennis wordt altijd beschouwd als zwakkere ploeg. Dit houdt in dat als iemand vaker dan 1x keer in de 
reguliere competitie deelgenomen heeft, deze speler niet meer mag uitkomen in 8&9 tennis (art. 47 van het CR). 

• Teams die op andere dagen in dezelfde klassen spelen c.q. met vergelijkbaar niveau spelers spelen zijn vaak even sterk, 
maar niet altijd 

• Let op de leeftijd invaller in categorie 35+ en 50+ 

• Pas op met een invaller met een veel hogere speelsterkte of uit een hoger team 

• Het is mogelijk om dispensatie aan te vragen om in een sterker en een zwakker team te spelen (VCL voor start competitie) 
• Spelers met dispensatie moeten in beide teams 4x spelen 
• Maximaal 1 dispensatie per speler 
• Spelers met dispensatie mogen niet invallen bij andere teams 

• Bij twijfel > neem altijd contact op!
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Ter info: de reglementen 21

Uit het wedstrijdbulletin



Indeling partijen op vrijdagavond

• Op vrijdagavond speel je 4 partijen in (meestal) 3 rondes. 
(hierbij heb je in de 1ste, 2de of 3de ronde 3 banen) 

• Let er op dat je in de ronde dat je 2 banen hebt ook 2 partijen op de baan kunt zetten: 
• Wanneer je in de 2de ronde 2 banen hebt: 

>> de spelers die niet spelen in de eerste ronde kunnen niet samen dubbelen in de 2de ronde  
• Wanneer je in 3de ronde 2 banen hebt: 

>> de spelers uit de eerste ronde kunnen pas in de 3de ronde hun tweede partij spelen

22

Week 37 Vrijdagavond
17-09

19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00
CC 19:00 20:30 22:00 CC
Baan 1 19:00 20:30 22:00 Baan 1
Baan 2 19:00 20:30 22:00 Baan 2
Baan 3 19:00 20:30 22:00 Baan 3
Baan 4 Recreanten / donker Baan 4

19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00
Baan 5 19:00 20:30 22:00 Baan 5
Baan 6 19:00 20:30 22:00 Baan 6
Baan 7 19:00 20:30 22:00 Baan 7
Baan 8 Lesbaan tot 20 uur Recreantenbaan Indien niet bezet na 21 uur voor team blauw  22:00 Baan 8
Padel Recreanten Padel

19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00

Doe je dit niet, dan heb  
je 4 rondes nodig voor een wedstrijd



Voorbeeld – gemengd dubbel 23

De spelers die niet spelen in de eerste ronde 
kunnen niet samen dubbelen in de 2de ronde 

De spelers uit de eerste ronde mogen pas in de 
3de ronde hun tweede partij spelen

Correct Baan 1 Baan 2
Ronde 1 x DD
Ronde 2 GD1 GD2
Ronde 3 x HD

Correct Baan 1 Baan 2
Ronde 1 x GD1
Ronde 2 HD DD
Ronde 3 x GD2

2 Banen in ronde 2

Correct Baan 1 Baan 2
Ronde 1 x DD
Ronde 2 x HD
Ronde 3 GD1 GD2

Correct Baan 1 Baan 2
Ronde 1 x GD1
Ronde 2 x GD2
Ronde 3 HD DD

2 Banen in ronde 3

Onjuist Baan 1 Baan 2
Ronde 1 x DD
Ronde 2 x GD1
Ronde 3 HD GD2

Fout: GD ipv HD
>> Geen heer in ronde 3 voor GD2

Onjuist Baan 1 Baan 2
Ronde 1 x DD
Ronde 2 HD GD1
Ronde 3 x GD2

>> Geen heer in ronde 2  voor GD1
Fout: HD al starten terwijl DD nog speelt



Padel

• Telling. In de KNLTB Padelcompetitie wordt alleen op vrijdagavond de beslissende wedstrijdtiebreak 
(10 punten) toegepast. Een wedstrijdtiebreak wordt gespeeld op het moment dat de stand na de 
tweede set gelijk is. Winnaar van de beslissende wedstrijdtiebreak – en daarmee de partij – is 
degene die het eerst tien punten behaalt op voorwaarde dat er een verschil is van twee punten. 
Deze wedstrijdtiebreak vervangt de beslissende derde set en moet in MijnKNLTB ingevoerd worden 
als zijnde bijvoorbeeld 10-6 of 11-13.  

• Opstelling ploegen In de competitie stel je per ronde koppels samen. 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 
één partij spelen. Dit betekent automatisch dat een speler tijdens een competitiewedstrijd in 
maximaal twee partijen mag uitkomen. Indien tweemaal met dezelfde partner wordt gespeeld mag 
er niet tegen dezelfde combinatie uit ronde 1 gespeeld worden. 

• Aanvoerders worden geacht het sterkste koppel (op basis van speelsterkte) in partij 1 van iedere 
ronde op te stellen tenzij er met vaste koppels wordt gespeeld. Indien 1 ploeg met vaste koppels 
speelt stelt die ploeg wel in beide rondes de sterkste combinatie op in partij 1. 

• Invallen in een andere ploeg. Een speler mag invallen in een ander team van dezelfde 
vereniging, mits dit niet in een team is in dezelfde competitiepoule.
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8 & 9 tennis

• Je speel per team twee dubbelpartijen. Alle combinaties zijn mogelijk (DD, HD of GD: 2 dames kunnen tegen 2 heren spelen).  

• Spelen met wisselde koppels : met 3 of 4 spelers per team per wedstrijd (3 spelers >1 teamlid speelt 2 partijen) 

• Spelen om 2 gewonnen sets: een wedstrijd bestaat dus uit 2 of 3 sets 

• Bij 40-40 stand wordt een beslissend punt gespeeld (dus geen voordeel/nadeel) 
Formeel is het niet toegestaan om in onderling overleg toch voordeel / nadeel te spelen: hierdoor duren partijen langer! 

• Bij 6-6 stand in de eerste of tweede set speel je tiebreak tot 7 punten met 2 punten verschil (dus bijvoorbeeld 7-2, 7-5 of 9-7).  
Als uitslag van de set noteer je 7-6  

• De 3de set is een wedstrijd tiebreak: tot 10 punten met 2 punten verschil 
Bij uitslag van de 3de set noteer je het aantal punten gehaald door elk team (dus bijvoorbeeld 10-3, 10-8 of 13-11) 

• Tiebreak 
• Speler die aan de beurt is begint rechts en speelt 1 punt 
• Daarna wisselt de beurt en speelt het andere team 2 punten eerst vanaf links en vervolgens vanaf rechts, waarna de beurt weer wisselt 
• Bij elke 6 gespeelde punten wordt van speelhelft gewisseld (dus bijvoorbeeld bij 3-3, 7-5, etc.) 
• Tot 7 of 10 punten met 2 verschil 

• Een ploeg uit 8&9-Tennis wordt altijd beschouwd als zwakkere ploeg. Dit houdt in dat als iemand meer dan 1x keer  
in de reguliere competitie deelgenomen heeft, deze speler niet meer mag uitkomen in 8&9 tennis (art. 47 van het CR). 
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