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Inleiding  
Het Competitiereglement bepaalt, dat een aantal zaken dat de competitie betreft, nader moet worden 
geregeld in het wedstrijdbulletin. In de hierna volgende pagina’s is deze informatie te vinden. 
 
De informatie die in dit document is opgenomen valt onder verantwoordelijkheid van de afdeling 
Wedstrijdtennis van het Bondsbureau te Amersfoort. Deze afdeling is onder andere verantwoordelijk 
voor de organisatie van de KNLTB Zomeravond competitie 2018.  
Hieronder tref je een aantal belangrijke tips en aanwijzingen aan betreffende de 
Zomeravondcompetitie 2018. Het is raadzaam deze tips en aanwijzingen nauwkeurig door te lezen, 
voordat de competitie begint. Je bent dan op de hoogte van alle voorwaarden die worden gesteld aan 
deelname.  
 
Mochten er zich tijdens de competitie problemen voordoen dan zal je dit in eerste instantie met de 
tegenstander op moeten. We raden je hierbij aan het Competitiereglement (CR, 43

e
 druk, 2018) te 

gebruiken. Kom je er met de tegenstander niet uit? Raadpleeg dan de verenigingscompetitieleider 
(VCL) van de ontvangende vereniging. Als het dan nog steeds niet lukt tot een oplossing te komen? 
Dan kan je tijdens kantooruren (maandag t/m vrijdag, 9.00-16.00 uur) contact opnemen met het 
KNLTB Bondsbureau (afdeling Wedstrijdtennis) via 088-1302600. 
 
Protesten moeten altijd binnen 14 dagen na de speeldag waarop dit protest betrekking heeft, 
schriftelijk worden ingediend door de VCL of het bestuur van de vereniging. 
 
Uitstel van competitiewedstrijden 
Volgens artikel 26 van het CR moet een competitiewedstrijd in zijn geheel worden gespeeld op de 
datum vermeld in het competitieprogramma. 
 
Eerder spelen is altijd toegestaan. Als beide aanvoerders hierover overeenstemming bereiken, is de 
overeengekomen datum dan de officiële speeldatum geworden, met alle consequenties voor niet op 
komen dagen e.d. die hieruit kunnen voortvloeien. Dit heeft als gevolg, dat als de wedstrijd op de 
onderling overeengekomen datum niet wordt gespeeld, of moet worden gestaakt wegens 
weersomstandigheden, deze wedstrijd alsnog uiterlijk moet worden gespeeld op de oorspronkelijke 
speeldatum volgens het wedstrijdprogramma.  
 
Het Competitiereglement bepaalt dat men wedstrijden niet mag uitstellen wegens verhindering, 
vakantie, ziekte of blessures van spelers. In dergelijke gevallen zal men invallers moeten regelen. 
 
Ploeg afwezig (niet-opkomen) 
Het niet verschijnen van een ploeg moet worden verwerkt als een ‘thuis (of uit) is afwezig’, ook al heeft 
de andere ploeg dit vooraf gemeld. Het niet komen opdagen voor een competitiewedstrijd kan 
reglementaire consequenties hebben voor de betreffende ploeg. De afwezige ploeg verliest de 
betreffende wedstrijd sowieso met maximale cijfers.  
 
Uitnodigen van ploegen 
Zoals jullie gewend zijn is ook in het nieuwe MijnKNLTB.toernooi.nl een digitale uitnodigingsprocedure 
geïntroduceerd, waarmee bezoekende ploegen op een eenvoudige wijze kunnen worden uitgenodigd 
voor competitiewedstrijden.  
Aanvoerders zijn verplicht de informatie over de uitwedstrijden via MijnKNLTB.toernooi.nl te 
raadplegen. Overigens is deze informatie voor iedereen openbaar via het nieuwe 
MijnKNLTB.toernooi.nl. De KNLTB hoopt dat alle gegevens op tijd bij de verschillende ploegen zijn en 
daarmee misverstanden over aanvangstijden tot een minimum worden beperkt. Reglementair is een 
VCL verplicht om uiterlijk 8 dagen vóór de betreffende speeldag de uitnodiging digitaal te hebben 
aangemaakt. Mocht dit niet gebeurd zijn, dan dient de aanvoerder van de bezoekende ploeg contact 
op te nemen met de VCL van de thuisspelende ploeg. Deze VCL zal dan de begintijd schriftelijk aan 
de aanvoerder moeten bevestigen. 
 
Gegevens parken en verenigingscompetitieleiders 
In MijnKNLTB.toernooi.nl kan je onder een competitie via ‘’Zoek club’’ zoeken naar verenigingen. Op 
de betreffende pagina van de club vind je de adresgegevens van het park en onder ‘’Contactpersoon’’ 
de gegevens van de verenigingscompetitieleiders.  
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Deze gegevens zijn afkomstig uit informatie die door de verenigingen zelf is verstrekt. Iedere 
deelnemende vereniging heeft daardoor zelf kunnen bijdragen aan de juistheid van de gegevens. 
 
Telling in Zomeravondcompetitie 
In de Zomeravondcompetitie wordt er Compact gespeeld. Compact spelen houdt in dat in het geval 
van een derde set een beslissende wedstrijdtiebreak (tot en met 10 punten, 2 punten verschil) wordt 
gespeeld (in plaats van een volledige derde set) en het Beslissend Punt Systeem (BPS) wordt 
toegepast bij de 40-40 stand. De ontvangers kiezen om de service van de rechter- of de linkerkant van 
de eigen speelhelft te ontvangen. In een dubbelspel mogen de spelers van het ontvangende team niet 
van plaats wisselen bij het ontvangen van het beslissend punt. Het team dat het beslissend punt wint, 
wint de game. In een gemengddubbelspel moet de speler van hetzelfde geslacht als de serveerder 
het beslissend punt ontvangen.  

 
Wedstrijdformulieren 
In de nieuwe set wedstrijdformulieren is geen “inhaalformulier” meer opgenomen, maar slechts nog 
twee wedstrijdformulieren (voor beide aanvoerders één exemplaar). Een invulinstructie voor dit 
formulier is opgenomen in elke set wedstrijdformulieren. Bijzondere aandacht verdient de 
ploegenuitwisseling: het vòòr aanvang van de competitiewedstrijd door beide aanvoerders gelijktijdig 
overhandigen van elkaars opstellingen en de ledenpassen (CR art. 34). In de set wedstrijdformulieren 
is speciaal voor de ploegenuitwisseling een uitneembaar formulier opgenomen. Maak hier gebruik 
van! 
 
Met nadruk moet hier vermeld worden dat het niet voldoen aan de vereisten betreffende de 
ploegenuitwisseling tot gevolg kan hebben dat een protest tegen de speelgerechtigdheid van spelers 
in een competitiewedstrijd niet gegrond wordt verklaard. 
De uitslagen van een competitiewedstrijd moeten na afloop van de wedstrijd (dezelfde dag nog) via 
MijnKNLTB.toernooi.nl aan de KNLTB worden doorgegeven. Deze verplichting ligt reglementair bij de 
aanvoerder van de thuisspelende ploeg. Deze aanvoerder moet door de VCL van de vereniging in het 
nieuwe MijnKNLTB.toernooi.nl wel het gebruikersrecht krijgen om resultaten in te voeren.  
Mocht je als aanvoerder niet de mogelijkheid hebben om in MijnKNLTB.toernooi.nl uitslagen in te 
voeren, neem dan contact op met de VCL van je vereniging.  
 
Het niet tijdig verwerken van de uitslagen wordt door de KNLTB bestraft met een boete van € 15,-. Dit 
doen we omdat de overige ploegen in de afdeling recht hebben te weten wat de actuele stand van 
zaken in de afdeling is. 
 
In het geval dat een wedstrijd wordt afgebroken of in het geheel niet wordt gespeeld dient het 
wedstrijdformulier te worden ingevuld en op dezelfde wijze aan de KNLTB te worden doorgegeven. 
Op de inhaaldag wordt het wedstrijdformulier vervolgens verder ingevuld. 
 
Competitiereglement 2018 
Naast de wedstrijdbulletins zal tijdens elke competitiewedstrijd een exemplaar van het CR 2018 en 
van de Tennisspelregels 2018 bij de banen aanwezig moeten zijn. Dit mogen ook digitale versies zijn. 
Alle reglementen zijn te downloaden vanaf knltb.nl. 
 
Corrigeren van uitslagen  
Evenals vorig jaar kan de VCL zelf tijdig uitslagen corrigeren die fout zijn ingevoerd. Dit heeft als 
voordeel dat een fout ingevoerde uitslag niet doorwerkt in de berekening van de partijresultaten op de 
volgende speeldag. De VCL kan uiterlijk 7 dagen na de speeldag de uitslag van een thuiswedstrijd 
aanpassen, bijvoorbeeld de spelers of een partijuitslag. 
 
In de gevallen dat de VCL niet meer zelf een uitslag digitaal kan corrigeren, moet de KNLTB gevraagd 
worden de correctie door te voeren. Een correctie verzoek moet altijd vergezeld gaan van een kopie 
van het betreffende wedstrijdformulier. Deze kopie te worden gezonden aan: KNLTB, Postbus 1617, 
3800 BP Amersfoort. Een duidelijke scan van het formulier kan ook per email worden verzonden naar: 
wedstrijdtennis@knltb.nl. Vermeld in de begeleidende brief respectievelijk e-mail altijd duidelijk welke 
wijziging gewenst is. 
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Speeldagen Zomeravondcompetitie 

WEEK 20 21 22 23 24 25 26

WOENSDAG 16-mei 23-mei 30-mei 6-jun 13-jun 20-jun 27-jun

SPEELDAGEN

 
 
Bij afgelasting (bijvoorbeeld vanwege slechts weersomstandigheden) dient te worden ingehaald vóór 
de eerstvolgende speeldag. 
 
Gebruik ledenpas bij competitiewedstrijden 
De ledenpas is alleen geldig voor de competitie als hierop het verenigingsnummer van de vereniging 
staat vermeld waarvoor de speler competitie speelt (CR art. 41) en wanneer hierop ook de pasfoto 
van de betreffende speler staat afgedrukt. Een ledenpas waarop de pasfoto ontbreekt is absoluut niet 
geldig voor het spelen van competitie. 
 
Wachten bij slechte weersomstandigheden  
In art. 31 CR is bepaald dat wanneer een competitiewedstrijd wegens weersomstandigheden 
niet op tijd kan beginnen/is onderbroken, beide ploegen verplicht zijn te wachten tot de 
omstandigheden zodanig wijzigen dat spelen mogelijk is.  
Indien dit twee uur na de officiële begintijd/na het moment van onderbreking nog niet het geval 
is, behoeft de wedstrijd niet begonnen te worden/te worden voorgezet, met inachtneming van 
artikel 29, lid 4 CR. 
 
Voor de Zomeravondcompetitie geldt een afwijking op bovenstaande regel. Hier geldt namelijk 
in bovenstaande gevallen een wachttijd van één uur (i.p.v. twee uur). 
 
Klassenvolgorde 

Nr. Competitiesoort Klasse Gemiddelde 

1 Heren dubbel 17+ Woensdag Avond 1e klasse 11,37 

2 Gemengd dubbel 17+ Woensdag Avond 1e klasse 11,74 

3 Dames dubbel 17+ Woensdag Avond 2e klasse 13,15 

4 Heren dubbel 17+ Woensdag Avond 2e klasse 13,21 

5 Gemengd dubbel 17+ Woensdag Avond 2e klasse 13,41 

6 Dames dubbel 17+ Woensdag Avond 3e klasse 14,47 

7 Gemengd dubbel 17+ Woensdag Avond 3e klasse 14,49 

8 Heren dubbel 17+ Woensdag Avond 3e klasse 14,66 

9 Gemengd dubbel 17+ Woensdag Avond 4e klasse 15,63 

10 Heren dubbel 17+ Woensdag Avond 4e klasse 15,63 

11 Dames dubbel 17+ Woensdag Avond 4e klasse 15,75 
 
Beschikbare banen en begintijden 
De KNLTB bepaalt jaarlijks het minimum aantal buitenbanen waarover een vereniging op de 
competitiedag moet beschikken in verband met het aantal ploegen van die vereniging. De 
begintijd van iedere wedstrijd wordt per competitiesoort ook jaarlijks door de KNLTB 
vastgesteld.  
 
In de Zomeravondcompetitie geldt in 2018 het volgende: 
Zonder verlichting: 1,33 baan beschikbaar per thuisspelende ploeg, maximaal 3 speelrondes  
Met verlichting:  1 baan beschikbaar per thuisspelende ploeg, maximaal 4 speelrondes. 
 
Voor de begintijden verwijzen wij u naar het onderstaande overzicht met het aantal partijen per 
competitiesoort. 
 
Aantal partijen en begintijden per competitiesoort Zomeravondcompetitie 

Aanvang Dag Soort competitie Partijen 
 

Te spelen met tenminste 

     

19.00 woensdag Gemengd Dubbel 17+ DD, HD, 2x GD 2 dames, 2 heren 

19.00 woensdag Heren Dubbel 17+ 4x HD 4 heren 

19.00 woensdag Dames Dubbel 17+ 4x DD 4 dames 
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Welke en hoeveel partijen een speler mag spelen 
In de Zomeravondcompetitie is het toegestaan in maximaal twee partijen van het dubbelspel uit te 
komen (echter niet 2x met dezelfde partner). 
 
Bij de dubbelcompetities dient het opstellen volgens speelsterkte per ronde te geschieden. 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 1 partij spelen. Dit betekent dus dat als een team met drie personen opkomt, er slechts 
2 partijen kunnen worden gespeeld en als een team met twee personen opkomt, er slechts 1 partij kan 
worden gespeeld. 
 
Voorbeelden opstelling dubbelploegen: 
1.  Een ploeg bestaat uit een speler met speelsterkte 7 en drie spelers met speelsterkte 8. De  
             speler met speelsterkte 7 moet in ronde 1 en ronde 2 de eerste partij spelen. 
2.  Een ploeg bestaat uit drie spelers met speelsterkte 7 en een speler met speelsterkte 8. In de  

eerste ronde moeten twee spelers met speelsterkte 7 de eerste partij spelen, in de tweede  
ronde moet de derde speler met speelsterkte 7 samen met een van de andere spelers met  
speelsterkte 7 de eerste partij spelen. 

3.  Een ploeg bestaat uit vijf spelers (1x speelsterkte 6, 3x speelsterkte 7 en 1x speelsterkte 8).  
De volgende opstelling is mogelijk en toegestaan: 

  * Ronde 1 – partij 1: speelsterkte 7 + speelsterkte 7 
   Ronde 1 – partij 2: speelsterkte 7 + speelsterkte 8 
  * Ronde 2 – partij 1: speelsterkte 7 + speelsterkte 7 (andere combinatie als boven) 
   Ronde 2 – partij 2: speelsterkte 6 + speelsterkte 8 
4. Dubbelcombinaties waaraan een zelfde totaal aantal punten is toegekend, worden geacht  
  van gelijke sterkte te zijn en zijn dus onderling verwisselbaar (zie ronde 2 in bovenstaand  
  voorbeeld). 
 
Leeftijden 
De Zomeravondcompetitie is een 17+ competitie, dus spelers die op of voor 31 december 2018 de 
leeftijd van 17 jaar hebben bereikt, zijn gerechtigd deel te nemen aan deze competitie. 
 
Goedkeuring ballen voor competitie 
Het Competitiereglement (artikel 24) bepaalt dat op één competitiedag per competitiewedstrijd slechts 
gespeeld mag worden met ballen van één bepaald handelsmerk, soort en kleur. Deze ballen moet 
voorkomen op de lijst met door de ITF goedgekeurde ballen, die te raadplegen is op  de site van de 
ITF: itftennis.com/technical. 
 
In de landelijke competitie mogen alleen de ballen van het Type 2 van deze lijst worden gebruikt. 
 
Tennisballen die niet zijn voorzien van het ITF keurmerk mogen niet worden gebruikt voor KNLTB 
competities en toernooien. De bovengenoemde lijst kan nog worden aangevuld met andere typen 
tennisballen. Eventuele correcties worden ook gepubliceerd op de website van de KNLTB.  
Een bezoekende ploeg is niet verplicht om een competitiewedstrijd te spelen met ballen die niet 
voorkomen op de lijst van goedgekeurde ballen. Kan de ontvangende vereniging echter op een 
andere wijze aantonen dat de betreffende ballen door de KNLTB of ITF zijn goedgekeurd, dan dient 
de bezoekende ploeg hiermee akkoord te gaan. 
 
Benodigde ballen per competitiewedstrijd 
Conform CR art. 24 heeft de KNLTB bepaald, dat voor 2018 minimaal zes nieuwe ballen door de 
ontvangende vereniging voor een wedstrijd in de Zomeravondcompetitie beschikbaar moet worden 
gesteld.  
 
Gelijkgestelde baansoorten 
In artikel 32 van het Competitiereglement is bepaald dat de opeenvolgende partijen aaneensluitend 
dienen te worden gespeeld op de banen die daarvoor door de aanvoerder van de ontvangende partij 
worden aangewezen. Deze banen moeten allen dezelfde toplaag hebben. 
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Met betrekking tot het bepaalde in lid 2 van artikel 32, betreffende het aansluitend spelen van partijen 
op banen met dezelfde toplaag, geldt dat alleen French Court, Canada Tenn, gravel op verharding 
(zoals: TennisForce, Claytech (nu Top Clay) en Matchclay) én gravel op afschot banen gelijkgesteld 
worden met gravelbanen. Dit betekent in de praktijk dus dat als een vereniging naast gravel ook over 
French Court, Canada Tenn, gravel op verharding (zoals: TennisForce, Claytech (nu TopClay) en 
Matchclay) en/of gravel op afschot banen beschikt, de partijen van één competitiewedstrijd 
afwisselend op elk van deze banen kunnen worden gespeeld 
 
Het coachen van competitiespelers  
Als grondregel geldt dat een speler in individuele wedstrijden niet mag worden gecoacht en bij 
ploegenwedstrijden wel. Individuele wedstrijden zijn in het algemeen toernooien; ploegenwedstrijden 
zijn competities, landenwedstrijden (bijvoorbeeld Davis Cup) en dergelijke. De regelgeving met 
betrekking tot het coachen tijdens competitiewedstrijden is vastgelegd in CR bijlage E.  
 
Kledingreclameregels  
Artikel 40 CR bepaalt in welke klassen de Kledingreclamecode (zie Bijlage D) voor spelers verplicht is. 
Voor de Zomeravondcompetitie 2018 gelden de kledingreclameregels niet. 
 
Kleding en schoeisel  
Tijdens een wedstrijd behoort men schone en algemeen geaccepteerde tenniskleding te dragen. In 
ieder geval niet toegestaan zijn: Bermuda shorts, voetbal- of gymnastiekbroeken, boxershorts, sweat 
shirts (katoenen hemden met lange mouwen) en overhemden.  
Het schoeisel dat men tijdens een wedstrijd draagt dient speciaal voor tennis te zijn ontworpen en 
mag het speelvlak niet beschadigen. Ten aanzien van een gravelbaan betekent dit dat de zool van het 
schoeisel vlak dient te zijn, doch een ingewerkt profiel mag hebben, waarbij de afzonderlijke 
profielranden niet verder uit elkaar mogen liggen dan maximaal 2 mm. (CR Bijlage B artikel 1).  
 
Onderzoeken en protesten  
Conform het Competitiereglement kan een vereniging de CL verzoeken een onderzoek in te stellen, 
wanneer men twijfelt aan de speelgerechtigdheid van een speler. Daarnaast kan een vereniging bij de 
CL een protest indienen tegen gedragingen of handelingen van andere verenigingen (CR Hoofdstuk 
VII).  
Een verzoek om een onderzoek c.q. een protest kan alleen dan in behandeling worden genomen 
wanneer het namens de vereniging door de VCL of het bestuur is ingediend binnen 14 dagen nadat 
zich het betreffende voorval heeft voorgedaan of dit ter kennis van de vereniging is gekomen. Dit 
verzoek tot onderzoek of protest moet digitaal wordt ingediend via resp. 
https://www.centrecourt.nl/overig/formulieren/competitie--verzoek-om-onderzoek/ of 
https://www.centrecourt.nl/overig/formulieren/competitie--protestformulier/. 
 
Het niet voldoen aan genoemde voorwaarden kan niet-ontvankelijkheid van de vereniging tot gevolg 
hebben. Een verzoek/protest dat 14 dagen na de laatste speeldag wordt ingediend, wordt in ieder 
geval niet meer in behandeling genomen. 
De CL informeert alle verenigingen in de betreffende afdeling dat er een verzoek tot een onderzoek 
c.q. een protest is ingediend. Nadat de CL een beslissing heeft genomen informeert hij eveneens alle 
betrokken verenigingen én de overige verenigingen in de afdeling. 
 
Boetes  
Op grond van artikel 62 lid 1 sub a. van het CR heeft de KNLTB de mogelijkheid om verenigingen een 
boete op te leggen bij overtreding van het CR. De (maximum) boetebedragen die voor diverse 
overtredingen zijn vastgesteld, zijn gepubliceerd in bijlage J van het CR. 
 
Inhoud EHBO-verbandkoffer bij competitiewedstrijden 
Volgens het Competitiereglement is het verplicht een goedgevulde EHBO-doos beschikbaar te 
hebben op competitiedagen. Deze EHBO-verbandkoffer moet voldoen aan de richtlijnen van het 
Oranje Kruis voor De Evenementen / Sport verbandset. Deze richtlijnen zijn te raadplegen op de 
website van het Oranje Kruis: www.hetoranjekruis.nl. 
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Kampioensdiploma 
Ook dit jaar is het voor VCL’s weer mogelijk via centrecourt.nl om zelf voor hun kampioenen in de 
competitie een kampioensdiploma aan te maken en vervolgens uit te printen. Op dit diploma worden 
de gegevens van de kampioensploeg vermeld. Bovendien is er ruimte voor een foto van de 
kampioenen. 
 
Raadplegen competitie-uitslagen 
In 2018 zullen alle uitslagen van de  Zomeravondcompetitie ook weer te raadplegen zijn via de 
KNLTB-website, de nieuwe MijnKNLTB.toernooi.nl, de KNLTB ClubApp en de MijnKNLTB app. De 
digitaal aangeleverde uitslagen worden vrijwel direct verwerkt in de KNLTB-administratie en zijn 
vervolgens direct te raadplegen. Ook de stand wordt vrijwel direct na invoer van een uitslag bijgewerkt 
 
Contact 
Voor nadere informatie over de Zomeravondcompetitie kan je tijdens kantooruren contact opnemen 
met Maikel Adriaanse of Maarten Hulst (coördinatoren Competitie KNLTB Bondsbureau), tel. 088 13 
02 600. Email: m.adriaanse@knltb.nl, m.hulst@knltb.nl of via wedstrijdtennis@knltb.nl 
 
 
 


