
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.  (tot de 10, met twee punten verschil) 

 
Versoepeling invallers-regeling 

• Zie bijlage in de mail 
 
Nieuw Wedstrijdformulier. Erg belangrijk. Lees het goed door! 
In de toekomst worden zowel het formulier voor de ploeguitwisseling als het formulier voor het 
invoeren van uitslagen gedigitaliseerd. Vooruitlopend hierop is het wedstrijdformulier 
vereenvoudigd: het is een versimpeld formulier zonder doordrukvellen.  
Hieronder vind je de belangrijkste wijzigingen voor aanvoerders:  
 

• De aanvoerder is verplicht om in het enkel- en dubbelspel de spelers in volgorde van 
afnemende speelsterkte op te stellen. Aangezien we dit jaar overstappen naar de meerjaren 
KNLTB ledenpas dient de aanvoerder de speelsterktes van zijn eigen team voortaan op te 
zoeken in het spelersprofiel op MijnKNLTB.nl https://mijnknltb.toernooi.nl/home  

 Klik hier https://www.knltb.nl/nieuws/2019/02/nieuw-de-meerjaren-knltb-ledenpas/ voor 
 de belangrijkste wijziging van de meerjaren ledenpas voor deelname aan competitie. 

• De aanvoerder van het ontvangende team is verplicht om direct na afloop van de wedstrijd  
 de uitslagen in te voeren op MijnKNLTB.nl. Hiervoor eerst een account aanmaken, mocht je 
 dit nog niet gedaan hebben. https://mijnknltb.toernooi.nl/Home 
 De aanvoerder van het bezoekende team is verplicht om, voor het verlaten van het park, de 
 digitaal ingevoerde uitslagen op juistheid te controleren.  

• Alle verenigingen kunnen vanaf nu de spelers koppelen aan het team, zodat invullen etc nog 
sneller gaat. (dit hoop ik voor vrijdag 22 maart klaar te hebben) 

 
Wedstrijd inhalen of niet spelen 

• Mocht je een wedstrijd willen verplaatsen, stel dan mij daar ook van op de hoogte, zodat ik 
een baan kan reserveren en de horeca kan inlichten. Volgens de regels moet dan de 
wedstrijd voor de geplande datum gespeeld worden. Graag dit zelf regelen met de 
tegenstander en gebruik wissels/invallers om toch de wedstrijd te spelen. Lukt het niet om 
een datum te vinden, neem dan contact met mij op. Ik vraag dan de bond om een oplossing. 
Kijk voor info over inhalen het Wedstrijdbulletin in de bijlage (pagina 4) In de mail heb ik ook 
de speeldata toegevoegd. 

• 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 . 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! 

• Jan-Kees Hazewinkel  
• Marco Renskers  
• Joost Meekers   06 27304650 (vrijdagavond) 
• Bennie Onnink 
• Nardy Ros  06 52447932 
• Carolien Lichtenberg 06 19704277 
• Linda Gijbers  06 12144045 
• Maaike de Nijs  06 17179791 (vrijdagavond) 
• Aniek Fonhof  06 57080761 (vrijdagavond) 

 
Horeca 

- Ook 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. 

 
Competitiebijdrage bedraagt ook dit jaar €75,- per team. 
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