
Captains-informatie najaarscompetitie 2016

Deze brief bevat informatie welke nuttig is voor een goed verloop van de 
competitie.

Let op: Begeleiding van jeugdteams bij thuis- en uitwedstrijden is verplicht 
gesteld. De begeleiding dient door een volwassene te worden gedaan. 

De brief bevat de volgende informatie:
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 KNLTB pas 2016 en competitiespelen

 Competitiebijdrage

 Aanvangstijden competitiewedstrijden

 Invoeren wedstrijduitslagen

 Incompleet team en verzetten wedstrijd

 Beslissende wedstrijdtiebreak

 Volgorde competitiepartijen

 Wachten bij slecht weer

 Ophalen informatie voor uitwedstrijden

 Kassasysteem

 Keukengebruik en hapjesschalen

 Contactgegevens

Cashless

We zijn vanaf 1 januari 2016 een Cashless vereniging. Bezoekende teams 
worden geïnformeerd.



              

KNLTB pas 2016 en competitiespelen
 

Indien u de jaarlijkse contributie niet heeft betaald of nog niet genoeg 
bardiensten hebt ingepland en/of gedraaid, ontvangt u geen KNLTB pas. Dit 
betekent automatisch dat u niet aan de competitie mag deelnemen. Het is 
verplicht om bij iedere competitie wedstrijd het pasje bij u te hebben.

Elk lid dat bardienstplichtig is dient uiterlijk voordat de competitie begint 
minimaal 3 reguliere bardiensten ingepland te hebben. Voor meer info zie het 
barreglement op de website. De captain van het Warande team dient ervoor te
zorgen dat alleen speelgerechtigde leden deelnemen aan de competitie.

Indien iemand zich voor meer dan een competitie team heeft opgegeven, heeft 
deze persoon in principe dezelfde rechten als ieder ander in beide teams. Alleen
na onderlinge afstemming zullen teamleden die twee keer in de week 
competitie spelen voor een geringer aantal wedstrijden worden ingepland dan 
diegene die slechts een keer in de week spelen.

Competitiebijdrage per team

De competitiebijdrage wordt geïnd d.m.v. een eenmalige machtiging. Deze 
machtiging dient door de captain/ouder/begeleider te worden ondertekend bij 
het ophalen van de ballen en competitiebescheiden. De competitiebijdrage 
wordt van de rekening afgeboekt. De captain int de bijdrage bij de overige 
teamleden. De incassodatum voor de competitiebijdrage is medio septemberl 
2016.

Bijdrage per team (na goedkeuring ALV december 2015)

Landelijk (senioren) – 4 blikken (niet van toepassing 
bij najaar)

€ 130

Landelijk (junioren) – 4 blikken (niet van toepassing bij
najaar)

€ 120

District (senioren) – 2 blikken €   90

Landelijk (junioren) inclusief woensdag groen – 2 
blikken

€   80

Met betrekking tot de juniorenteams wordt er door de KNLTB geen 
onderscheid meer gemaakt tussen de landelijke en districtscompetitie. Om de 
competitiebijdrage zo beperkt mogelijk te houden worden er standaard twee 
blikken per wedstrijddag verstrekt aan de jeugdteams. 

http://www.otcdewarande.nl/wp-content/uploads/2015/12/BarReglement_2016.pdf


              

Indien teams toch vier blikken per wedstrijd willen gebruiken, dan kunnen ze 
deze bijkopen. De competitiebijdrage neemt dan toe van € 80 naar € 120.

De ballen blijven na afloop van de competitiedag eigendom van het 
thuisspelende team. De jeugdteams zullen net als in de afgelopen jaar zelf zorg 
moeten dragen voor hun consumpties en die van de tegenstander. Door de 
club zal een kan met ranja per team beschikbaar worden gesteld. 

Zijn er vragen m.b.t. de eenmalige machtiging, dan dient contact te worden 
opgenomen met de penningmeester van OTC De Warande. 
penningmeester@otcdewarande.nl

Extra blikken kunnen worden aangeschaft voor € 6,00 per blik.

Aanvangstijden wedstrijden

De starttijden van de wedstrijden zijn als volgt (30 minuten van tevoren 
verzamelen):

Dinsdagochtend 9:30 uur (wordt niet gespeeld in het najaar)
Donderdagochtend: 10.00 uur
Donderdagavond 19:00 uur

Woensdag (groen) variabel 14:30 uur – 15:30 

Vrijdagmiddag variabel tussen 11:00 en 13:00 uur

Zaterdag variabel tussen 9.00 en 14.00

Zondag variabel tussen 9.00 en 14.00
Zondag (oranje/rood) 9:00 uur

Zorg dat u in alle gevallen een half uur voor de starttijd aanwezig bent. 

Een team wordt geacht aanwezig te zijn als ten minste één speler van het team
aanwezig is.

Indien het Warande team of de tegenstander een half uur na de geplande 
begintijd niet aanwezig is, wordt de niet aanwezige ploeg geacht NIET te zijn 
opgekomen, tenzij er sprake is van geaccepteerde overmacht door de 
tegenpartij. Een half uur na de geplande begintijd mag de wel aanwezige ploeg, 
na invulling van het wedstrijdformulier, het terrein waar de competitiewedstrijd 
gespeeld diende te worden verlaten. 

De VCL / Competitieleider geeft de baan vrij om met de wedstrijd(en) te 
beginnen. De VCL / Competitieleider beslist, met in acht neming van de 15 
minuten regel, als een speler niet speelklaar is voor de partij. De VCL / 

mailto:penningmeester@otcdewarande.nl?subject=Competitiebijdrage


              

Competitieleider heeft het recht om een baan aan een ander team te geven 
indien men een kwartier na de oproep om te beginnen nog niet gestart is met 
de wedstrijd om een goede doorstroom van partijen te waarborgen.

 

Invoeren van wedstrijduitslagen

De captain van de ontvangende ploeg is verplicht de uitslagen van elke, geheel 
of gedeeltelijk gespeelde competitiewedstrijd, dan wel afgelaste of reglementair
niet gespeelde wedstrijd elektronisch aan de KNLTB door te geven, uiterlijk op 
de dag na de geplande wedstrijddag (dus binnen 24 uur). Dit dient te gebeuren 
via mijnknltb.nl. Een handleiding is te downloaden via knltb.nl.

Voor de gele jeugd kunnen de ouders van de captain de uitslagen zelf invoeren
door bij mijnknltb.nl in te loggen met het bondsnummer van de captain.

Kopieën van alle papieren wedstrijdformulieren dienen na de laatste 
wedstrijddag ingeleverd te worden bij de VCL-ers.

Indien u problemen ondervindt met invoeren van wedstrijduitslagen kunt u voor
de landelijke competitie het wedstrijdformulier inleveren bij Jack Burm, voor de 
districtscompetitie bij Michiel Westra en voor de jeugd bij John Martens 
(adressen onderaan deze brief). In de najaars- en wintercompetitie wordt er 
geen landelijke competitie aangeboden door de KNLTB.

Incompleet team en verzetten van wedstrijden

Regelmatig wordt het verzoek gedaan om een wedstrijd te verzetten omdat 
bijvoorbeeld het team niet compleet is. Indien dit het geval is, dient de 
aanvoerder de volgende stappen te ondernemen:

 Zoek tijdig een invaller. Veel competitieteam hebben extra spelers 
beschikbaar en ook op de website staat een lijst met invallers die 
beschikbaar zijn. De invaller moet voldoen aan de onderstaande criteria. 
Bij twijfel gaarne contact opnemen met de Technische Commissie. 

 Indien u geen invaller hebt gevonden, kan de Technische Commissie (of 
jeugdcommissie bij jeugdteams) u mogelijk suggesties aanleveren. Er kan
ook een verzoek voor een invaller op de website worden gepubliceerd 
(mail naar technischecommissie@otcdewarande.nl) 

http://www.mijnknltb.nl/
http://www.knltb.nl/siteassets/1.-knltb.nl/downloads/tennissers/competitie/uitslagen-invoeren/handleiding-invoeren-van-uitslagen.pdf


              

 Indien de bovengenoemde stappen geen effect hebben geresulteerd, 
kunt u proberen de competitiewedstrijd te verzetten. Dit mag alleen als 
de inhaalwedstrijd VOOR de geplande datum wordt gespeeld. Het 
andere team hoeft NIET aan dit verzoek mee te werken. Later dan de 
geplande datum mag alleen na toestemming van de KNLTB.

Indien het team de wedstrijd niet kan verzetten en geen vervanger(s) heeft 
gevonden, dient de betreffende partij(en) te worden opgegeven. Let wel, de 
andere partijen moeten doorgang vinden. Bij het niet komen opdagen van het 
team kan een boete in rekening worden gebracht door de KNLTB die zal 
worden doorbelast aan het betreffende team. 

Voorbeeld: Heren team heeft slechts 3 heren: dan kunnen 3 herenenkels en 1 
dubbel worden gespeeld. Opgave 4e HE en 2e HD.

Het is niet toegestaan om een wedstrijd te verplaatsen naar de eerstvolgende 
inhaaldag. De inhaaldagen zijn alleen bestemd voor het uitwijken bij slecht weer.

Criteria voor invallen:

 Je mag slechts 1 keer in de betreffende week spelen (week loopt van 
maandag tot en met zondag) tenzij de speler dispensatie heeft 
verkregen van de KNLTB. 

 Je dient aan de criteria voor de betreffende competitie te voldoen 
(leeftijd). Hierop is geen dispensatie mogelijk bij de KNLTB (een 34-jarige 
mag dus niet invallen bij een 35+ competitie).

 Gerechtigd tot het spelen in een bepaalde ploeg zijn uitsluitend zij, die in 
het betreffende bondsjaar in een bepaalde competitie niet meer dan 
éénmaal in een hogere ploeg (meer dan 0.5 punt hoger dan eigen 
klassensterkte) hebben gespeeld. Dit is een moeilijke regel. Bij twijfel 
gaarne met de VCL contact opnemen.

Beslissende wedstrijd Tiebreak

Er wordt om twee gewonnen sets gespeeld. In alle sets wordt, wanneer de 
stand 6-6 is bereikt, het tiebreaksysteem toegepast. Er zijn drie uitzonderingen:

1. In district juniorencompetities ‘groen’ wordt een tiebreak (7 punten) bij 
een stand van 4 – 4. Dus niet op een stand van 6- 6!
Bij een gelijke setstand van 1 – 1 volgt een wedstrijdtiebreak tot 7 punten. 
Deze tiebreak vervangt de beslissende laatste set. Partijuitslag als een set
met games (7-6).

2. Voor de gemengde teams landelijk wordt er in de mixpartijen geen derde
set gespeeld maar een beslissende wedstrijdtiebreak (10 punten)



              

3. De KNLTB heeft besloten om in ALLE avondcompetities geen derde set 
te spelen, maar een wedstrijdtiebreak. Winnaar van de partij zijn die 
spelers die het eerste 10 punten behaald hebben.

Volgorde competitiepartijen

Een speler van een ploeg mag per competitiewedstrijd slechts in 2 partijen van 
verschillende spelsoort uitkomen. Bij de dubbelspelcompetities is het wel 
toegestaan 2x in dezelfde spelsoort (dubbelspel) uit te komen, echter niet 2x 
met dezelfde partner. Bij de dubbelspelcompetities 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). 

Voorbeelden opstelling dubbelploegen:

Een ploeg bestaat uit 5 spelers (1x speelsterkte 6, 3x speelsterkte 7 en 1x 
speelsterkte 8). De volgende opstelling in mogelijk en toegestaan:

1. Ronde 1 – partij 1: speelsterkte 7 + speelsterkte 7

2. Ronde 1 – partij 2: speelsterkte 7 + speelsterkte 8

3. Ronde 2 – partij 1: speelsterkte 7 + speelsterkte 7 (andere combinatie 
als boven)

4. Ronde 2 – partij 2: speelsterkte 6 + speelsterkte 8

Dubbelspelcombinaties 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).

Wachten bij slecht weer

Wanneer een competitiewedstrijd ten gevolge van de weersomstandigheden 
niet op de bedoelde tijd kan beginnen, zijn beide ploegen verplicht te wachten. 
Indien dit echter twee uur  na de officiële begintijd nog niet het geval is, behoeft 
met de wedstrijd die dag niet begonnen te worden. Wanneer een 
competitiewedstrijd is begonnen, doch wegens de weersomstandigheden is 
onderbroken, zijn beide ploegen verplicht te wachten. Indien dit echter twee uur 
na het moment van onderbreken van de wedstrijd nog niet het geval is, behoeft
de wedstrijd die dag niet te worden voortgezet. 



              

Voor de avondcompetities in de regiocompetitie geldt een afwijking op 
bovenstaande regel.
Hier geldt namelijk een wachttijd van één uur (i.p.v. twee uur).

De wedstrijden worden dan verzet naar de eerstvolgende inhaaldag.
De captain dient dit aan te geven bij het invullen van de uitslagen op de site van
de KNLTB.

Dit dient binnen 24 uur te zijn ingevuld.



              

Ophalen informatie voor de uitwedstrijden

Via MijnKNLTB moet de wedstrijdinformatie worden opgezocht. Captains zijn 
verplicht de informatie over uitwedstrijden via MijnKNLTB te raadplegen.

Hoe kun je de benodigde informatie vinden:

OPTIE 1

- Ga naar mijnknltb.nl en log in 

- Via het kopje competitie zoek je je eigen team op. District is via 
“Districtscompetitie regio Zuid Najaar 2016” te benaderen

- Zoek je eigen afdeling op (deze is te vinden door op de OTC site waar de
team en klasse-indeling is gepubliceerd of kijk voor je poulenummer op 
de competitie-envelop). 

- Door op de wedstrijd te gaan staan wordt alle benodigde info zichtbaar.

- Tot 8 dagen voor de wedstrijddatum kunnen nog veranderingen 
plaatsvinden. DUS HOU DIT IN DE GATEN.

OPTIE 2

- Ga naar publiek.mijnknltb.nl/standenenuitslagenzoeken.aspx

- Via het kopje competitie zoek je je eigen team op. District is via 
“Districtscompetitie regio Zuid Najaar 2016” te benaderen

- Zoek je eigen afdeling op (deze is te vinden door op de OTC site de 
competitie-indeling te zoeken of kijk op de competitie-envelop). 

- Door op uitslagen te klikken wordt alle benodigde info zichtbaar.

Het blijft altijd verstandig om alle informatie op MijnKNLTB regelmatig te 
raadplegen.

Er zijn nog meerdere opties mogelijk op de betrokken pagina die u zelf kunt 
uitproberen.

Let op: wedstrijddetails mogen door verenigingen tot acht dagen voor de 
wedstrijd ingevoerd/aangepast/veranderd worden. Controleer dus binnen acht 
dagen voor de wedstrijd of u de juiste gegevens (zoals begintijden) heeft. De 
teamcaptain is volgens het competitiereglement verplicht dit te controleren. Bij 
wijzigingen in wedstrijdentijden die bij OTC worden gespeeld, wordt het 
aanbevolen om de captain van de tegenstander hierover te informeren om te 
voorkomen dat de tegenstander te laat of te vroeg komt opdagen. Dit is wel zo
netjes.

http://publiek.mijnknltb.nl/standenenuitslagenzoeken.aspx
http://www.mijnknltb.nl/


              

Kassasysteem

We maken nu ruim twee jaar gebruik van het nieuwe kassasysteem. Tijdens de 
algemene ledenvergadering van december 2015 is besloten dat contant geld 
niet meer wordt geaccepteerd bij OTC de Warande. Dit geldt dus ook voor 
bezoekende competitieteams en bezoekers. Iedereen dient dus voortaan met 
een pinpas of zijn eigen KNLTB pas te betalen. Zorg dat er voldoende geld op je
KNLTB pas staat.

We willen u ook nog wijzen op de werkwijze rondom de competitie. Hieronder 
vind je de belangrijkste punten:

- Elk competitie team kan bij aanvang van de competitie dag één 
competitiepas bij de bar verkrijgen tegen inlevering van een geldige 
KNLTB pas van één van de leden van het thuisspelende team (lid van 
OTC De Warande). De persoonlijke KNLTB pas dient als borg en wordt 
teruggegeven na betaling van de eindafrekening en inlevering van de 
verkregen competitiepas.

- Deze competitiepas kan gedurende de dag gebruikt worden door het 
thuisspelende team, de tegenstanders en bijvoorbeeld gasten die je de 
pas ook geeft, voor het bestellen van consumpties bij de bar en/of 
keuken. De kassa zal alle consumpties koppelen aan deze pas en bouwt 
een negatief saldo op. LET OP: spreek vooraf onderling en met je 
tegenstander goed af wat je wel / niet verwacht op de gezamenlijke 
competitiepas te nuttigen. 

- Aan het einde van de dag kan bij de kassa de rekening opgemaakt 
worden en tot betaling overgegaan worden. De kassa kan eenvoudig de 
rekening delen door het aantal spelers dat gebruik heeft gemaakt, zodat 
iedereen snel weet wat zijn / haar bijdrage is. 

- Elke persoon kan zijn deel per pin afrekenen of storten in de 
gezamenlijke pot. De laatste optie heeft de voorkeur omdat er dan 
minder afrekentransacties (en dus wachttijden) bij de kassa zijn. 
Voorkeur vanuit de vereniging is dat de eigen OTC De Warande leden 
betalen met hun KNLTB pas of pinnen.

- Deelnemers die eerder vertrekken kunnen desgewenst ook eerder 
betalen, het is namelijk mogelijk tussentijds de rekening op te maken en 
te verdelen.



              

Keukengebruik en hapjesschalen 

De thuisspelende teams kunnen tijdens de voorjaarscompetitie op de 
vrijdagavond, zaterdag en zondag allerlei hapjesschalen bestellen. Alle 
teamcaptains ontvangen hierover een aparte mail. Het is niet toegestaan eigen 
hapjes mee te brengen.
Vraag gerust om gebaksbordjes en vorkjes bij de bar/keukenmedewerkers, 
deze zijn speciaal voor je aangeschaft!
Keukengebruik (op andere dagen dan vrijdagavond; zaterdag en zondag en 
tijdens de najaars- en wintercompetitie)

1. Zelf meegenomen waren kunnen opgeslagen worden in een daartoe 
behorende plastic container. De bardienst zal voor de teams de plastic 
container met hapjes uit de koeling halen en overhandigen.

2. Gebruik van de keuken is alleen toegestaan na overleg en akkoord door 
de bardienstplichtige van dat moment.

3. De teams zijn verantwoordelijk voor het gebruik, de schoonmaak en het 
terugplaatsen van de gebruikte materialen. Ook de tafels moeten 
worden schoongemaakt en indien verplaatst op de juiste plaats terug 
gezet.

4. Het is niet toegestaan om te barbecueën, te gourmetten, te frituren e.d. 
op de vereniging zonder toestemming van de voorzitter van de 
barcommissie. De competitieleider van de dag dient hierover vooraf 
geïnformeerd te worden.

Contactgegevens

De competitieleiding wenst u een plezierige competitietijd toe!

Michiel Westra (district behalve zondag) Tel. 06-24342487 mail

Jack Burm (zondag) Tel: 06-22698301 mail

Ilse Verschoof (district) Tel: 06-28805918 mail

John Martens (gele Jeugd) Tel. 06-15086725
mail

Mignon van Disseldorp (groene Jeugd) Tel;. 06-27373672 mail

mailto:m_van_disseldorp@hotmail.com?subject=Groene%20competitie
mailto:bestuurjeugdtennis@otcdewarande.nl?subject=Gele%20Jeugd%20Competitie
mailto:technischecommissie@otcdewarande.nl?subject=Districts%20competitie
mailto:j.burm1.1@kpnmail.nl?subject=Zondag%20Competitie
mailto:technischecommissie@otcdewarande.nl?subject=Districtscompetitie
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