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Inleiding
De 8&9-competitie is speciaal voor speelsterkte 8 en 9. Een ideale competitievorm voor iedereen die net
begonnen is met tennis of voor degenen met dubbelspeelsterkte 8 en 9 die al een poosje tennissen, maar
nog nooit competitie hebben gespeeld. Deze competitie wordt vooral gekenmerkt door het
gezelligheidskarakter, kent geen promotie / degradatie en 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. We hopen dat alle deelnemers op een aangename en gezellige manier kennis maken met het
spelen van competitie, de wedstrijden tellen bijvoorbeeld niet mee voor je rating.
Mochten zich tijdens de competitie problemen voordoen – wat wij gezien het recreatieve karakter van deze
competitie niet kunnen voorstellen – dan zal je dit in eerste instantie met de tegenstander moeten zien op te
lossen. We raden je aan hierbij het Competitiereglement (CR, 43e 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.
Welke en hoeveel partijen een speler mag spelen
In de 8&9-competitie hoeven de twee dubbelspelpartijen niet in volgorde van afnemende speelsterkte te
worden opgesteld. Het opstellen bij de 8&9-competitie moet per ronde geschieden. Ronde 1 (met partij 1)
staat los van ronde 2 (met partij 1). Een speler mag in de 8&9-competitie in maximaal twee partijen van het
dubbelspel uitkomen (echter niet 2x met dezelfde partner).
Telling in de 8&9-competitie
In de 8&9-competitie wordt om twee gewonnen sets gespeeld. Voor deze competitie geldt verder ‘Compact
Spelen’. Compact spelen houdt in dat het Beslissend Punt Systeem (BPS) wordt toegepast bij de stand 4040 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. Deze tiebreak vervangt de
beslissende laatste set en dient in het nieuwe MijnKNLTB.toernooi.nl ingevoerd te worden als zijnde
bijvoorbeeld 10-6 of 11-13. Wanneer in een afdeling twee of meer ploegen met een gelijk aantal winstpunten
zijn geëindigd, dan geldt in deze beslissende tiebreak bij het bepalen van de eindstand als een set met
games (1-0 of 0-1).
Uitstel van competitiewedstrijden
Reglementair mag je je wedstrijden in de reguliere competitie niet uitstellen wegens verhindering,
vakantie, ziekte of blessures van spelers. In dergelijke gevallen zal je invallers moeten regelen! Mocht
dit in de 8&9-competitie onverhoopt echt niet lukken, dan gaan wij ploegen toch de mogelijkheid
bieden om competitiewedstrijden uit te stellen.
Praktisch gezien stellen wij daarbij voor om voor alle wedstrijden in de 8&9-competitie uitstel mogelijk
te maken. Dit betekent dat deze wedstrijden in onderling overleg met de tegenstander mogen
worden uitgesteld naar een latere datum, op voorwaarde dat:
 de wedstrijd wordt vastgesteld op een andere dan één van de officiële inhaaldata, én
 de wedstrijd uiterlijk vóór de laatste (= zevende) speeldag van de competitie wordt
gespeeld.
Eerder spelen is ook 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.
Invallen in de 8&9-competitie
Zoals hierboven reeds aangegeven zal je bij verhindering in eerste instantie moeten kijken of je een invaller
kan regelen. In principe mag iedere speler van jouw vereniging met dubbelspeelsterkte 8 of 9 invallen in de
8&9-competitie. Hierbij moet je er echter wel rekening houden dat spelers die reeds meer dan eenmaal in de
reguliere najaarscompetitie hebben gespeeld niet speelgerechtigd zijn om in te vallen. Alle competitiesoorten
in de najaarscompetitie worden ten opzichte van de 8&9-competitie namelijk gezien als sterkere ploeg.
Conform artikel 47 CR is gerechtigd tot het spelen in een bepaalde ploeg uitsluitend een speler, die in het
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betreffende bondsjaar in een bepaalde competitie niet meer dan eenmaal in een sterkere ploeg heeft
gespeeld.
Aantal partijen en begintijden 8&9-competitie
Aanvang
19-20 uur

Dag
donderdag

Soort competitie
8&9-competitie

17-20 uur

zondag

8&9-competitie

Bijzonderheid
Leeftijd 17+
Alléén voor dubbelspeelsterkte 8&9
Leeftijd 17+
Alléén voor dubbelspeelsterkte 8&9

Minimale bezetting
3 personen

3 personen

Partijen
2 x dubbels
(“geslachts
-vrij”)
2 x dubbels
(“geslachts
-vrij”)

De VCL van de thuisspelende ploeg is verplicht om uiterlijk 8 dagen vóór de betreffende speeldag de
uitnodiging digitaal via het nieuwe MijnKNLTB.toernooi.nl te hebben aangemaakt. Mocht dit niet zijn
gebeurd, dan dient de aanvoerder van de bezoekende partij contact opnemen met de VCL van de
thuisspelende ploeg. Deze VCL zal dan de begintijd schriftelijk aan de aanvoerder moeten bevestigen.
Speeldagen en inhaaldagen 8&9-competitie Najaar 2018

WEEK
DONDERDAG
ZONDAG

37
13-sep
16-sep

38
20-sep
23-sep

SPEELDAGEN
39
40
27-sep
4-okt
30-sep
7-okt

41
11-okt
14-okt

42
18-okt
21-okt

43
25-okt
28-okt

INHAALDAGEN
44
45
46
1-nov
8-nov
15-nov
4-nov
11-nov 18-nov

Wedstrijdformulieren
In de set wedstrijdformulieren is slechts voor beide aanvoerders één exemplaar aanwezig. 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.
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.
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 of e-mail altijd duidelijk welke wijziging gewenst
is.
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Leeftijden
Spelers die vóór 1 januari 2002 geboren zijn, zijn gerechtigd deel te nemen aan de 8&9-competitie.
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.
Spelen in meer dan één competitie of meer verenigingen
Het is voor een speler ook in 2018 mogelijk om voor maximaal twee verenigingen 8&9-competitie en/of
reguliere najaarscompetitie te spelen, indien door één van beide verenigingen dispensatie bij de KNLTB is
aangevraagd. In dit geval leggen wij de andere vereniging deze aanvraag voor en kan men hiertegen
desgewenst bezwaar maken. Deze dispensatie wordt slechts verleend als de betreffende speler voor beide
verenigingen minimaal in vier competitiewedstrijden wordt opgesteld.
Als een speler voor twee ploegen bij dezelfde vereniging wil spelen (waarvan minimaal één ploeg in de 8&9competitie), dient voor deze speler ook dispensatie worden aangevraagd voor het spelen van twee
competities in één speelweek bij dezelfde vereniging. In beide situaties mag de dispensatiespeler gedurende
de competitie alleen in de twee - op de aanvraag vermelde - vaste ploegen spelen.
De lijsten met verleende dispensaties is terug te vinden op de pagina ‘Najaarscompetitie’ op knltb.nl.
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.
Benodigde ballen per competitiewedstrijd
Conform CR art. 24 heeft de KNLTB bepaald, dat voor 2018 minimaal drie nieuwe (Type 2) ballen door de
ontvangende vereniging voor een wedstrijd in de 8&9-competitie beschikbaar moeten worden gesteld, tenzij
alle betrokken spelers instemmen met het spelen met gebruikte ballen.
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 najaarscompetitie ook weer te raadplegen zijn via de KNLTB-website,
MijnKNLTB.toernooi.nl 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 vrijwel direct
na invoer van een uitslag bijgewerkt.
Contact
Voor nadere informatie over de KNLTB 8&9-competitie competitie kan je tijdens kantooruren contact
opnemen met Maarten Hulst en Maikel Adriaanse (coördinatoren Competitie KNLTB Bondsbureau), tel. 088
13 02 600. Email: wedstrijdtennis@knltb.nl
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