
Belangrijke zaken rondom de competitie voor de aanvoerder: 
 

In 2021 wordt de uitslag weer direct na het spelen digitaal ingevoerd. De 

digitale teamopstelling zal voor spelers die afgelopen jaar niet gespeeld hebben 

ook nieuw zijn. In plaats van het invullen van de papieren formulieren vullen jullie 

nu voor aanvang van de wedstrijden de opstelling digitaal in op MijnKNLTB.nl. In 

deze video zie je hoe het vernieuwde digitale wedstrijdformulier er uit ziet. 

 

• De aanvoerder van het ontvangende team is verplicht om direct na afloop 

van de wedstrijd de uitslagen in te voeren op MijnKNLTB.nl. 

• De aanvoerder van het bezoekende team is verplicht om, voor het verlaten 

van het park, de digitaal ingevoerde uitslagen op juistheid te controleren.  

 

Als er geen smartphone beschikbaar is kan de computer achter de bar 

gebruikt worden voor het invoeren van de uitslagen.  

 

o Als je in overleg met de tegenstander besluit niet in te halen, maar de 

partijen de te delen, vul dan niet zomaar een stand in op het 

wedstrijdformulier. Lees dan eerst de instructie over het niet gespeeld 

worden van partijen. Dit geldt ook voor de laatste competitiedag. 

 

o De aanvoerders zijn allen gemachtigd om de uitslagen in te voeren. Zorg voor 

tijdige invulling via de aanvoerder, een aanvoerder van een anders team of 

anders de VCL. Wanneer de aanvoerder niet aanwezig is, kan de VCL een 2e 

persoon machtigen voor het invoeren van de uitslagen. Vriendelijk verzoek dit 

op tijd door te geven via tc@tvmontfoort.nl. Alternatief is een aanvoerder 

van een ander team vriendelijk verzoeken de uitslag in te voeren.  

 

o Door de KNLTB gegeven boetes voor het te laat invullen van de uitslag en 

andere boetes voor overtredingen van de reglementen worden doorbelast aan 

de teams.  

 

o De instructie voor het invoeren van uitslagen, teamkalender, de 

wedstrijdbulletins en het competitiereglement zijn te vinden via 

https://www.tennis.nl/alles-over-tennis/competitie/senioren/knltb-

competitie-2020/ 

 

 

http://click.m.knltb.nl/?qs=9a062298d124a614483cf7cd478f2e48fd643279663e891e420a6a1110272de13145ef7020f64cbdf25fe1a9d0b876c81ccf2f0852efbda3
https://www.youtube.com/watch?v=UAqJn7Q9kik&utm_source=sfmc&utm_medium=Email&utm_campaign=ES_Competitie+Update+-+Digitale+teamopstelling+KNLTB+Competitie+2020_2782020&utm_content=Tekst+%7C+Video+teamopstelling
http://click.m.knltb.nl/?qs=9a062298d124a614483cf7cd478f2e48fd643279663e891e420a6a1110272de13145ef7020f64cbdf25fe1a9d0b876c81ccf2f0852efbda3
mailto:tc@tvmontfoort.nl
https://www.tennis.nl/alles-over-tennis/competitie/senioren/knltb-competitie-2020/
https://www.tennis.nl/alles-over-tennis/competitie/senioren/knltb-competitie-2020/


o Iedere aanvoerder is verplicht om de teamkalender tijdig te raadplegen. Daar 

vind je: 

- De aanvangstijd van iedere vereniging als je uit speelt. 

- De telefoonnummers van aanvoerders van de tegenpartij. 

- Eventuele andere bijzonderheden. 

Let op: tot 8 dagen voor de speeldatum kan de ontvangende vereniging de 

wijzigen. 

 

Invallersregeling: 
▪ Competitiespelers mogen een onbeperkt aantal keren per week competitie 

spelen voor hun vereniging, mits de speler niet meer dan eenmaal uitkomt in 

een hoger geklasseerd team.  

▪ De bandbreedte om te kunnen spreken van een hoger of lager geklasseerd 

competitieteam, wordt verhoogd van 0,5 naar 2,0. In het Wedstrijdbulletin 

KNLTB Voorjaar 2021 vindt je straks de klassenvolgorde.  

 

Kosten per team: 
• Teams die 6 wedstrijden of meer spelen per competitiedag betalen  

EUR 150,- 

• Teams die 5 wedstrijden of minder spelen per competitiedag betalen  

EUR 100,- 

 

Veel tennisplezier toegewenst, 

 

De technische commissie. 

 
Mochten er vragen zijn of als er tijdens de competitie dingen gebeuren waar je 

geen raad mee weet, zoek dan contact met de leden van de Technische Commissie. 

Ga in ieder geval NIET zelf de KNLTB bellen. Dat moet altijd via de VCL gaan. 


