
Aandachtspunten 
 
Nieuw in 2018 - Verkort Spelen 

- Vanwege de behoefte bij verschillende doelgroepen naar kortere en planbare 
competitiedagen, gaat er vanaf de Voorjaarscompetitie 2018 verkort gespeeld worden in alle 
gemengd- en dubbelpartijen. Dit betekent een wedstrijdtiebreak in plaats van een volledige 
derde set.  

 Versoepeling in de invallers-regeling. Zie bijlage in de mail of ga naar onderstaande link. 
 https://www.knltb.nl/tennissers/competitie/voorjaarscompetitie/ 
 
Ingeven uitslagen 

- Een handleiding hier voor komt nog. KNLTB heeft een nieuw systeem, wat mij ook nog niet 
geheel duidelijk is. 

-  
Wedstrijd inhalen of niet spelen 

- Mocht je een wedstrijd willen verplaatsen, stel dan mij daar ook van op de hoogte. Volgens 
de regels moet dan de wedstrijd voor de geplande datum gespeeld worden. Lukt het niet om 
een datum te vinden, neem dan contact met mij op. Ik vraag dan de bond om een oplossing 
Zie bijlage in de mail met speel/inhaaldata 

- Wil je een wedstrijd opgeven en dus niet spelen, is een eventuele boete voor jullie eigen 
risico. Maar ik ben hier geen voorstander van en raad het je ook niet aan!  Laat het hier dus 
niet op aankomen . Gebruik wissels/invallers om toch de wedstrijd te spelen. Lukt dit dan 
ook niet, neem dan wederom contact met mij op. 
 

Invallers 
Mocht je invallers nodig zijn, heb ik hier onder een aantal namen. Maak hier ook gebruik van. Deze 
personen hebben zich niets voor niets opgegeven als invaller! 
 
Simon Wiggers  0620504683 
Sanne Duenk  0649844412 
Sandra Meekes  0614118420 
Jeroen Nieuwenhuis 0613388382 

Horeca 
- Vanaf dit jaar mogen jullie eigen hapjes etc. meenemen. Neem dan wel zelf schaaltjes en 

bakjes mee. Voor gebak of zo, zijn er schoteltjes/bestek  genoeg aanwezig. Waarschijnlijk is 
het ook dit seizoen weer mogelijk om ’s avond eten te bestellen via De Chinese Muur. 

- Er staan vrijwilligers achter de bar. Help ze een handje mee, haal eigen drankjes op en breng 
lege glazen terug. 

 
Competitiebijdrage bedraagt €75,- 
 
Info nieuwe site en problemen KNLTB-app (https://www.knltb.nl/overig/info-over-indeling-vjc/) 
 
Indeling Voorjaarscompetitie 2018 bekend! >> staat ook op onze eigen website! 
Je kan de indeling bekijken in de nieuwe MijnKNLTB omgeving. Deze nieuwe site kun je bereiken via 
mijnknltb.toernooi.nl. De site is overzichtelijk en eenvoudig en werkt prettig op desktop, tablet én 
mobiel. 
Hoe vind ik mijn competitie-indeling?  
Jouw competitie-indeling vind je eenvoudig via mijnknltb.toernooi.nl. Mocht je jouw indeling niet 
kunnen vinden, raadpleeg dan het stappenplan Wedstrijdprogramma Competitie. Algemene 
informatie over de Voorjaarscompetitie vind je hier. 

https://www.knltb.nl/overig/info-over-indeling-vjc/


Vanaf één week voor de competitie kun je hier ook de aanvangstijden voor de verschillende 
speeldagen terug vinden. Wanneer je de gegevens van de vereniging of aanvoerder van één van jouw 
tegenstanders wil vinden moet 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.  
Actualiteit MijnKNLTB app 
Door de overstap naar de nieuwe MijnKNLTB omgeving is de MijnKNLTB app op dit moment qua 
gegevens niet actueel. Vanaf medio maart is de app weer bijgewerkt. Tijdens de competitie kan je de 
wedstrijdprogramma’s, uitslagen en standen weer bekijken via deze app. 
Nieuwe MijnKNLTB omgeving 
De nieuwe MijnKNLTB omgeving is onderdeel van de ambitie van de KNLTB om één grote tennis 
community te creëren dat voorziet in alle wensen van clubs en spelers én klaar is voor de toekomst. 
Zo kunnen we jou nog beter bedienen! Vandaar dat vanaf 13 februari het oude MijnKNLTB.nl niet 
meer beschikbaar is. 
De voordelen van de Nieuwe MijnKNLTB omgeving: 
• Het inzien van indelingen en uitslagen van KNLTB competities; 
• Inschrijven voor rating toernooien; 
• Al je wedstrijden staan overzichtelijk bij elkaar; 
• Uitgebreid spelersprofiel met informatie over actuele rating en ranglijstpunten. 
 
 


