
Opstelling in dubbelcompetities 
• In een aantal regiocompetities was men voorheen gewend om in dubbelcompetities met een 
 vaste partner (2x met dezelfde partner) te spelen. Als gevolg van de harmonisatie van de 
 regelgeving is dat met ingang van 2019 niet meer toegestaan en wordt er in alle 
 dubbelcompetities gespeeld met wisselende partner. 
• In een vier partijen dubbelcompetitie moeten de spelers per ronde op afnemende 
 speelsterkte opgesteld worden. Ronde 1 (met partij 1 en partij 2) staat los van ronde 2 (met 
 eveneens partij 1 en partij 2).  
  
Voorbeelden opstelling 4 partijen dubbelploegen: 
 

1. Een team 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 team 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 team bestaat uit 5 spelers (1x speelsterkte 6, 3x speelsterkte 7 en 1x speelsterkte 8). De 
volgende opstelling in 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) 
 
 
Invullen uitslagen 
De aanvoerder is te allen tijde verplicht om de spelers in volgorde van afnemende speelsterkte ( dus 
niet op basis van actuele rating!) op te stellen. 
 
Belangrijke wijzigingen voor het invoeren van uitslagen 
Als gevolg van de introductie van het nieuwe wedstrijdformulier en de meerjaren KNLTB ledenpas 
zijn er enkele belangrijke wijzigingen voor aanvoerders met betrekking tot het invoeren van 
uitslagen, namelijk:  
De aanvoerder is verplicht om in het enkel- en dubbelspel de spelers in volgorde van afnemende 
speelsterkte (dus niet op basis van actuele rating) 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. In het wedstrijdbulletin 2019  vind je op 
pagina 17 een overzicht van de afwijkingen voor het opstellen van teams.  
De aanvoerder van het ontvangende team is verplicht om direct na afloop van de wedstrijd de 
uitslagen in te voeren op MijnKNLTB.nl. Dit kan via een smartphone, tablet of een computer (in het 
clubhuis). 
De aanvoerder van het bezoekende team is verplicht om, vóór het verlaten van het park, de digitaal 
ingevoerde uitslagen op juistheid te controleren. 


