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Inleiding  
Het competitiereglement vormt de basis voor het spelen van competitie waarin voorwaarden en regels 
zijn beschreven. Een aantal onderwerpen behoefte nadere toelichting, wijzigt per kalenderjaar of is 
van toepassing op een specifieke competitie. Deze zaken worden nader omschreven in het 
wedstrijdbulletin.  
 
In dit wedstrijdbulletin tref je een aantal belangrijke tips en aanwijzingen aan betreffende de KNLTB  
Competities in 2023. Deze zijn geldig voor de voorjaars- zomeravond-, najaars- en wintercompetitie. 
De regels en afspraken die gelden per specifieke competitie zijn opgenomen in een separate bijlage. 
Het is raadzaam het bulletin alsmede de bijlagen nauwkeurig door te lezen, voordat de competitie 
begint. Je bent dan op de hoogte van alle voorwaarden die worden gesteld aan deelname.  
 
Veranderingen Competitiereglement 2023 
Algemeen 

• Verwijzingen naar artikelen zijn verminderd; doordat regels over hetzelfde onderwerp zijn 

samengevoegd in een artikel, zijn de meeste verwijzingen naar andere artikelen niet meer 

nodig. 

• Het wijzigen van de term Competitieleider naar Competitiemanager aangezien dit ook de 

functietitel is zoals deze in- en extern wordt gebruikt. 

• Het aanpassen van de term VCL (verenigingscompetitieleider) naar de term (V)CL omdat dit 

reglement ook voorziet in de situaties waar het om een Competitieleider gaat zoals bij 

commerciële centra. 

• Meer aandacht voor het op dezelfde wedstrijddag invullen van de uitslagen om foutieve 

uitslagen te voorkomen. 

• Herschreven artikelen 28, 29, 31 en 32 om meer duidelijkheid over invallen en 

speelgerechtigheid te creëren.  

• Toevoeging aan artikel 49 dat wedstrijden uiterlijk op de laatste inhaaldag gespeeld/ingehaald 

dienen te zijn. 

 
Verwijderd 

• Waar digitale teamopstelling staat, digitale verwijderen. Door de overgang van papier naar 

digitaal, werd dit expliciet genoemd. Is niet meer nodig nu. 

• Artikel 49 lid 3, dit is te vinden in de desbetreffende wedstrijdbulletins.  

• Artikel 57 lid 3, protesten kunnen altijd tot 8 dagen na de dag waarop de vermeende 

overtreding heeft plaatsgevonden worden ingediend. 

 
Gegevens parken en (verenigings)competitieleiders 
In MijnKNLTB kan je via ‘Zoek op club’ zoeken naar verenigingen. Op de betreffende pagina van de 
club vind je de adresgegevens van het park en onder de betreffende competitie bij ‘Contactpersonen’ 
de gegevens van de (V)CL. 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. 
 
Speeldagen en inhaaldagen 
De speeldagen per competitie zijn vermeld in de bijlage. Verenigingen moeten er rekening mee 
houden dat hun teams verplicht zijn de niet of slechts gedeeltelijk gespeelde wedstrijden in te halen op 
de eerstvolgende inhaaldag of eerder in onderling overleg. Genoemde inhaaldagen zijn dus niet 
facultatief, maar verplicht te gebruiken. De inhaaldagen zijn uitsluitend te gebruiken voor 
wedstrijddagen die door weersomstandigheden niet door zijn gegaan.  
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Uitstel van wedstrijden 
Een competitiewedstrijd wordt in principe in zijn geheel gespeeld op de datum vermeld in het 
wedstrijdprogramma. Een wedstrijd verplaatsen (eerder of later dan de officiële speeldatum) mag in 
onderling overleg met de tegenstander, mits de wedstrijd voor de laatste speeldag wordt gespeeld en 
niet op een inhaaldag. Inhaaldagen zijn namelijk bedoeld voor wedstrijden die vanwege 
(weers)omstandigheden geen doorgang konden vinden.  
 
Wedstrijden mogen ook niet eenzijdig worden uitgesteld wegens verhindering, vakantie, ziekte of 
blessures. In dergelijke gevallen zal men invallers moeten regelen. Is het niet mogelijk om invallers te 
vinden en is verplaatsen ook niet mogelijk dan kan het voorkomen dat een team onvoltallig de 
wedstrijd gaat spelen. Is dat ook niet mogelijk en kan een team helemaal geen partij(en) spelen dan 
volgt er een "no show" en een boete voor het team dat niet aanwezig was. 
 
Voor alle wedstrijden geldt dat alleen in onderling overleg met de tegenstander en met de 
competitieleider van de thuisspelende ploeg de wedstrijden mogen worden uitgesteld naar een 
latere datum, op voorwaarde dat: 

• de wedstrijd wordt vastgesteld op een andere dag dan één van de officiële inhaaldata, én 

• de wedstrijd uiterlijk vóór de laatste speeldag van de competitie wordt gespeeld 
 

Leeftijden 
Voor deelname aan bepaalde competitiesoorten zijn leeftijdsgrenzen vastgesteld:  
 
17+: spelers en speelsters die geboren zijn vóór 1 januari 2007  
25+: spelers en speelsters die geboren zijn vóór 1 januari 1999  
35+: spelers en speelsters die geboren zijn vóór 1 januari 1989  
45+: spelers en speelsters die geboren zijn vóór 1 januari 1979  
50+: spelers en speelsters die geboren zijn vóór 1 januari 1974  
 
11 t/m 14 jaar: spelers en speelsters die geboren zijn op of ná 1 januari 2009 en vóór 1 januari 2013* 
13 t/m 17 jaar: spelers en speelsters die geboren zijn op of ná 1 januari 2006 en vóór 1 januari 2011*  
 
* In een 11 t/m 14 en 13 t/m 17 team mogen per speeldag een onbeperkt aantal spelers opgesteld 
worden die één jaar te jong en/of één jaar te oud zijn. 
 
Bij de Junioren competitie is het mogelijk om voor kinderen die buiten bovenstaande regeling vallen 
via de (V)CL competitiedispensatie aan te vragen. Dit kan tijdens het inschrijven van de teams óf 
tijdens het toevoegen van spelers bij teams nadat de indeling is gepubliceerd, maar moet vóór de 
eerste speeldag aangevraagd zijn. 
 
Gemengd, heren en dames competitie op zondag 
In de gemengd-, heren- en damescompetities op zondag is geen leeftijdsgrens. Ook junioren mogen, 
mits zij geboren zijn vóór 1 januari 2013 in deze competitievormen worden opgesteld. 
 
8&9 Tennis  
8&9 Tennis is speciaal voor speelsterkte 8 en 9. Een ideale competitievorm voor iedereen van 17+ die 
net begonnen is met tennis of voor degene met dubbelspeelsterkte 8 en 9 die al een poosje tennissen, 
maar nog nooit competitie hebben gespeeld. Deze competitie kent geen promotie en degradatie en de 
wedstrijden tellen niet mee voor je rating. 8&9 Tennis wordt vooral gekenmerkt door het 
gezelligheidskarakter, waarbij leuke rally’s belangrijker zijn dan winst of verlies. Tijdens een 
competitiewedstrijd worden er twee dubbels gespeeld, waarin alle combinaties mogelijk zijn (DD, HD, 
GD). Zo kan het voorkomen dat twee vrouwen spelen tegen een man en een vrouw of tegen twee 
mannen. Bij 8&9 Tennis hoeven de twee dubbelspelpartijen niet in volgorde van afnemende 
speelsterkte te worden opgesteld. Het opstellen geschied per ronde: Ronde 1 (met partij 1) staat los 
van ronde 2 (met partij 1). Een speler mag in maximaal twee partijen van het dubbelspel uitkomen 
(echter niet 2x met dezelfde partner).  
 
Bij 8&9 Tennis wordt om twee gewonnen sets gespeeld. Voor deze competitie geldt ‘Compact Spelen’. 
Compact spelen houdt in dat het Beslissend Punt Systeem (BPS) wordt toegepast bij de stand 40-40 
gelijk en 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.  
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Een team uit 8&9-Tennis wordt altijd beschouwd als zwakker team. 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. 29 van het CR). 
  
Junioren competitie 
Het junioren format is als volgt: 
 

Junioren 11 t/m 14  

Leeftijd 11 t/m 14 jaar 

Geslacht Meisjes en jongens spelen door 
elkaar (zoals in Groen, 4E en 2D) 

Telling Sets tot 4, met Beslissend Punt 
Systeem (geen voordeel/nadeel), 
en 3e set wedstrijdtiebreak (tot 7) 

 
Belangrijk: In de hoofdklasse 11 t/m 14 jaar geldt een afwijkende telling, in deze klasse is de telling 
namelijk gelijk aan die van junioren 13 t/m 17 jaar. 
 

Junioren 13 t/m 17  

Leeftijd 13 t/m 17 jaar 

Gemengde competitie 
 
Meisjes 
Jongens 

2ME, 2JE, 2GD (hoofdklasse is 
2ME, 2JE, MD, JD en 2GD) 
4ME, 2MD 
4JE, 2JD 

Telling Sets tot 6, met wedstrijdtiebreak 
(tot 10) in enkel en dubbel 

 
Niet-Nederlandse tennissers in de competitie 
Verenigingen zijn niet beperkt in het opstellen van niet-Nederlandse spelers in de competitie. 
Het is overigens wel een verplichting van verenigingen om, bij de aanmelding van deze buitenlandse 
spelers als lid van de KNLTB, nadrukkelijk aan te geven of deze spelers over een internationale 
ranglijstpositie beschikken. Ook als een speler niet over een internationale ranglijstpositie beschikt, 
maar in enig land een nationale ranglijstpositie of een speelsterkte heeft, is de vereniging verplicht dit 
bij aanmelding van deze speler als lid aan de KNLTB te melden. Dit kan namelijk invloed hebben op 
de bepaling van hun Nederlandse speelsterkte. Het is verstandig om - bij twijfel hierover - tijdig en 
voorafgaand aan de competitie contact op te nemen met de afdeling Wedstrijdtennis & -padel van de 
KNLTB.  
 
Aan de hand van een vergelijkingstabel, die op de website van de Internationale Tennis Federatie 
(ITF) is te vinden, kan een buitenlandse speelsterkte/ranglijstpositie overigens vrij gemakkelijk naar 
een Nederlandse speelsterkte worden herleid. Kijk voor de vergelijkingstabel op www.itftennis.com/itn 
 
Verkort spelen in alle dubbelpartijen  
In alle dubbelspelpartijen van de competitie wordt de beslissende wedstrijdtiebreak (10 punten) 
toegepast. Een wedstrijdtiebreak wordt gespeeld op het moment dat in een dames-, heren-, jongens-, 
meisjes-, of gemengd dubbel de stand één set gelijk is. Winnaar van die beslissende tiebreak - en 
daarmee ook van de partij - is de dubbelcombinatie die het eerst tien punten behaalt op voorwaarde 
dat er een verschil is van twee punten. Deze tiebreak vervangt de beslissende laatste set en dient in 
MijnKNLTB ingevoerd te worden als zijnde bijvoorbeeld 10-6 of 11-13. Wanneer in een poule twee of 
meer teams met een gelijk aantal winstpunten zijn geëindigd, dan geldt deze beslissende tiebreak bij 
het bepalen van de eindstand als een set met games (1-0 of 0-1). 
 
 
 
  

http://www.itftennis.com/itn
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Uitnodigen van teams 
Het uitnodigen van teams voor de wedstrijd verloopt in MijnKNLTB, bezoekende teams kunnen op 
eenvoudige wijze worden uitgenodigd voor competitiewedstrijden. Aanvoerders zijn verplicht de 
informatie over de uitwedstrijden via MijnKNLTB te raadplegen. Deze informatie is openbaar en voor 
iedereen inzichtelijk. Reglementair is een (V)CL 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 het bezoekende team contact op te nemen met de (V)CL van het thuisspelende team. 
Deze (V)CL zal dan de begintijd schriftelijk aan de aanvoerder moeten bevestigen. 
 
Beschikbare banen en begintijden 
De KNLTB bepaalt jaarlijks het minimumaantal banen dat een vereniging op een competitiedag per 
thuisspelend team beschikbaar moet stellen. De begintijd van iedere wedstrijd wordt per 
competitiesoort ook jaarlijks door de KNLTB vastgesteld.  
 
Op zaterdag en zondag (hele dag) gelden variabele aanvangstijden. Daarbij is het van groot belang 
dat de (V)CL van de betreffende vereniging de tegenstander nauwkeurig informeert over de begintijd 
(MijnKNLTB). In bijlage-C van het CR zijn de regels hieromtrent vastgelegd. 
 
Bij de competitiesoorten die overdag op doordeweekse dagen worden gespeeld, zal per thuisspelend 
team het minimumaantal van 1 1/3 baan beschikbaar moeten zijn. 
 
Gelijkgestelde baansoorten 
In artikel 42 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. Met betrekking tot het 
bepaalde in lid 3 van artikel 42, betreffende het aansluitend spelen van partijen op banen met dezelfde 
toplaag, geldt dat alleen French Court, Canada Tenn, gravel op verharding (zoals: TennisForce II, 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 II, TopClay) en Matchclay) en/of gravel op afschot banen beschikt, de 
partijen van één competitiewedstrijd afwisselend op elk van deze banen kunnen worden gespeeld. 
 
Benodigde ballen per competitiewedstrijd 
Conform CR art. 24, lid 2 is voor 2023 bepaald dat minimaal het volgende aantal nieuwe ballen van 
een door de KNLTB goedgekeurd fabrikaat en soort door de ontvangende vereniging voor een 
wedstrijd in de competitie beschikbaar moet worden gesteld: 
* voor Gemengd Zondag, Heren Zondag, Heren 35+ Zondag en Dames Zondag: twaalf nieuwe 

ballen. 
* 8&9-Tennis: drie nieuwe ballen, tenzij alle betrokken spelers instemmen met het spelen met 

gebruikte ballen. 
* alle overige gele competitiesoorten: zes nieuwe ballen. 
 
Welke en hoeveel partijen een speler mag spelen 
Een speler van een team mag per competitiewedstrijd slechts in 2 partijen van verschillende spelsoort 
voor dit team uitkomen. Uitzondering op bovenstaande regel zijn de acht partijen competitie 
(Gemengd Zondag en Hoofdklasse Gemengd 13 t/m 17 jaar) en de zes partijen dubbelcompetities in 
Zeeland (Gemengd dubbel 50+ (Op Tijd) Donderdag en Heren dubbel 50+ (Op Tijd) Donderdag). In 
deze competitiesoorten mag een speler van een team per competitiewedstrijd namelijk in maximaal 3 
partijen voor dit team uitkomen (niet 2x met dezelfde partner).  
 
Bij de damesdubbel- en herendubbelcompetities en de competities met twee enkelpartijen en drie 
dubbelpartijen is het wel toegestaan in maximaal 2 partijen van het dubbelspel uit te komen (echter 
niet 2x met dezelfde partner). 
 
Opstelling 
Bij de vier partijen dubbelcompetities is de opstelling per ronde op speelsterkte. 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. 
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Voorbeelden opstelling vier partijen dubbelteams: 
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). 
 
Bij de zes partijen dubbelcompetities in Zeeland (Gemengd dubbel 50+ (Op Tijd) Donderdag en Heren 
dubbel 50+ (Op Tijd) Donderdag) moet het opstellen van alle dubbelcombinaties ook volgens 
speelsterkte per ronde geschieden. Ronde 1 (met partij 1 en partij 2) staat los van ronde 2 (met partij 1 
en partij 2) en ronde 3 (met eveneens partij 1 en partij 2).  
 
Een speler mag per ronde slechts 1 partij spelen. Dit heeft tot gevolg dat de vier gemengd 
dubbelpartijen en zes heren dubbelpartijen van deze soorten niet meer in afnemende sterkte moeten 
worden opgesteld. Net als bij de vier partijen dubbelcompetities mag de aanvoerder uiterlijk tot 15 
minuten voor aanvang van iedere ronde de teamopstelling wijzigen. 
 
Bij de competities waarbij 2 enkelspelpartijen en 3 dubbelspelpartijen worden gespeeld, moeten zowel 
de enkel- als dubbelspelpartijen in volgorde van afnemende speelsterkte worden gespeeld (dus geen 
rondes). 
 
Spelen in meerdere teams bij één of meer verenigingen  
Het is voor spelers mogelijk om in meerdere teams voor één of meerdere verenigingen uit te komen 
zonder dispensatie zolang de speler lid is van de verenigingen waarvoor de speler competitie wil 
spelen én niet in dezelfde afdeling uitkomt. Als het verschil in sterkte tussen de verschillende teams 
conform de klassenvolgorde meer dan 2,0 punten bedraagt, is wel dispensatie nodig. 
 
Dispensatie kan door de (V)CL in MijnKNLTB worden aangevraagd zodra de indeling is gepubliceerd. 
Is er sprake van twee teams bij verschillende verenigingen, dan ontvangt de (V)CL van de andere 
vereniging hiervan een melding. Het aantal keer dat een speler dient uit te komen voor de betreffende 
teams, staat vermeld in de bijlage van de betreffende competitie. 
 
Tijdstip waarop nieuwe partij niet meer hoeft te worden aangevangen 
Partijen die in de zaterdag (hele dag) en zondag (hele dag) competitie vóór 19.00 uur 
(jeugdcompetitie) of vóór 21.00 uur (volwassenen competitie) zijn begonnen, moeten worden 
afgespeeld. Na deze tijden hoeft een nieuwe partij niet meer te beginnen (artikel 42 lid 4 CR). 
 
Het coachen van competitiespelers 
In de tennisspelregels is vermeld dat coachen tijdens de competitie is toegestaan. Hier zijn wel regels 
aan verbonden. Zo is coachen alleen toegestaan tijdens een setpauze of wanneer de spelers aan het 
eind van een spel van speelhelft wisselen. Bij jeugdteams is het niet toegestaan dat ouders kinderen 
coachen. Voor de verdere regels omtrent coachen verwijzen we naar de tennisspelregels (artikel 30).  
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Teamopstelling 
Voor de start van de eerste partij moet via MijnKNLTB de teamopstelling worden ingevoerd. Zodra de 
beide aanvoerders hun opstelling hebben bevestigd, wordt de teamopstelling voor de aanvoerder van 
de tegenstander zichtbaar. Bij het uitwisselen van de teamopstellingen moeten de ledenpassen ter 
inzage worden gegeven aan elkaar. 
 
Ondanks dat het reglementair is toegestaan de teamopstelling uiterlijk tot 15 minuten vóór aanvang 
van de eerste dubbelspelpartij in de desbetreffende spelsoort te wijzigen, kan een eenmaal 
bevestigde teamopstelling in MijnKNLTB niet meer aangepast worden. Uiteraard is het wel mogelijk de 
juiste spelers bij het invoeren van de uitslagen te selecteren, waardoor toch de juiste opstellingen 
worden doorgegeven. Om te voorkomen dat er na het aanpassen van de teamopstelling onenigheden 
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. 
 
Let op: Door de digitale teamuitwisseling is het mogelijk om de opstelling van de tegenstanders te 
controleren op juiste volgorde van sterkte. Aanvoerders zijn verplicht om dit te doen. Indien dit niet 
gebeurt vervalt de mogelijkheid om in een later stadium een protest in te dienen tegen een foutieve 
opstelling. 
 
Invoeren uitslagen 
De aanvoerder van het ontvangende team is verplicht direct na afloop van de wedstrijd de uitslagen 
van elke geheel of gedeeltelijk gespeelde competitiewedstrijd, dan wel afgelaste of reglementair niet 
gespeelde competitiewedstrijd, via MijnKNLTB aan de KNLTB door te geven.  
 
De aanvoerder van het bezoekende team 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. 
 
Team afwezig  
Het niet verschijnen van een team moet worden verwerkt als een ‘thuis (of uit) is afwezig’, ook al heeft 
het andere team dit vooraf gemeld. Het niet komen opdagen voor een competitiewedstrijd heeft 
reglementaire consequenties voor het betreffende team. Het afwezige team verliest de betreffende 
wedstrijd met maximale cijfers en er wordt door de KNLTB een boete opgelegd. 
 
Corrigeren van uitslagen 
Evenals afgelopen jaren kan de (V)CL zelf tijdig foutief ingevoerde uitslagen corrigeren. Dit heeft als 
voordeel dat een fout ingevoerde uitslag niet doorwerkt in de berekening van de partijresultaten op de 
volgende speeldag. De (V)CL kan uiterlijk 7 dagen na de speeldag de uitslag van een thuiswedstrijd 
aanpassen. 
 
Competitie-uitslagen raadplegen 
Alle uitslagen zijn te raadplegen via MijnKNLTB en de KNLTB ClubApp. De digitaal aangeleverde 
uitslagen worden vrijwel direct verwerkt in de KNLTB-administratie en zijn vervolgens direct te 
raadplegen. Ook de stand wordt direct na invoer van een uitslag bijgewerkt.  
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Geschillen, protesten en boetes 
Doen zich tijdens de competitie problemen voor, dan los je dit in eerste instantie met de tegenstander 
op. We raden je aan hierbij het competitiereglement (CR, 48e druk, 2023) te gebruiken. Kom je er met 
de tegenstander niet uit? Raadpleeg dan de (V)CL van de thuisspelende vereniging. Als het dan nog 
steeds niet lukt om tot een oplossing te komen, dan kun je tijdens kantooruren (maandag t/m vrijdag, 
9.00-17.00 uur) contact opnemen met de KNLTB (afdeling Wedstrijdtennis) via 088 – 130 26 00 of 
door een mail te sturen aan wedstrijdtenis@knltb.nl  
  
Is er in strijd gehandeld met het competitiereglement, dan kun je binnen 8 dagen na de speeldag 
waarop de gebeurtenis betrekking heeft, online een protest indienen (protesten ingediend na 8 dagen 
na de laatste speeldag worden niet meer in behandeling genomen). In welke situaties je protest in kan 
dienen, staat beschreven in het CR artikel 57 en alleen de (V)CL of het bestuur is bevoegd dit namens 
de vereniging via het formulier op onze website te doen. Nadat de CM een beslissing heeft genomen 
informeert hij alle betrokken verenigingen én de overige verenigingen in de poule. 
 
Contact 
Voor nadere informatie over de KNLTB Competitie 2023 kun je tijdens kantooruren (maandag t/m 
vrijdag, 9.00-17.00 uur) contact opnemen met de KNLTB, via 088 – 130 26 00 of email: 
wedstrijdtennis@knltb.nl. Tijdens de speeldagen van de competitie, buiten kantooruren kun je contact 
opnemen via WhatsApp: 088 – 130 27 15. 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:wedstrijdtenis@knltb.nl
https://www.centrecourt.nl/alles-voor-verenigingen/competitie-organiseren/regelgeving/protest-aantekenen/
mailto:wedstrijdtennis@knltb.nl
https://click.m.knltb.nl/?qs=34c49c71c3e9901c304f7b1fb8a2112c3af2b2a6f479db6ddb831edec0896748a3fc79fb2210c4f2f2acc628c2d3b23d6c91570dee179b93
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Bijlage A DATA KNLTB COMPETITIE 2023 SENIOREN 
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Bijlage B DATA KNLTB COMPETITIE 2023 JEUGD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


