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Beste captain,
Wij, als TV Rijshaeghe, zijn verplicht om elk team dat deelneemt aan de competitie te voorzien van een
captain. Jullie hebben onderling in je team de captain benoemd en deze is op de hoogte van de spel- en
gedragsregels. Mocht dit niet helemaal bekend zijn, dan staat in deze map hopelijk genoeg informatie
over de competitie.
Zowel voorafgaand als tijdens de competitie komen er vele zaken om de hoek kijken die aandacht vragen.
Je moet hierbij denken aan de aanvangstijd, het voorstellen van het team aan de tegenpartij, wie neemt
eventueel iets lekkers mee bij de thuiswedstrijden voor bij de koffie, de opstelling maken en natuurlijk
aan het einde van een dag de uitslagen invullen op MijnKNLTB.nl.
Deze handleiding is praktisch van opzet en bevat een korte instructie die jij als captain nodig hebt om het
team tijdens de competitie te begeleiden.
Succes en veel plezier met de competitie!
Technische Commissie 2022
Heleen Vennik
Wendy van der Kruk
Brenda Blok
Anthon van de Sande
Petra van Asten

Vragen voor of tijdens de competitie? Neem contact op met:
- info@rijshaeghe.nl (tot vrijdagmiddag voor de competitiedag)
- 070 3 996 996 (tennispark/horeca)
- 06 48 50 51 62 (Brenda Blok) op vrijdagavond of tijdens de competitiedag

Op https://www.rijshaeghe.nl/knltb-voorjaarscompetitie vind je onder het kopje TEAMINDELING 2022 de
PDF met de teamindeling voor het voorjaar. Klik op het MijnKNLTB-logo achter de teamnaam om door te
gaan naar de speeldata en -tijden van jouw team.
Op MijnKNLTB.nl vind je ook de KNLTB-nummers van jouw team, door bovenaan de pagina de namen in
te vullen.

Hoeveelheid en soort partijen
Als captain van een team dien je te weten in welke competitiesoort het team uitkomt en hoeveel en
welke partijen er op een dag gespeeld moeten worden.
Donderdag overdag
Damesteam

4x DD (De wedstrijden dienen op speelsterkte gespeeld te worden)

Vrijdagavond
Herenteam
Damesteam
Mixteam

4x HD (De wedstrijden dienen op speelsterkte gespeeld te worden)
4x DD (De wedstrijden dienen op speelsterkte gespeeld te worden)
1x DD, 1x HD, 2x GD

Zaterdag overdag
Herenteam
Herenteam 50+
Damesteam
Damesteam
Mixteam

4x HE en 2x HD (De wedstrijden dienen op speelsterkte gespeeld te worden)
4x HD (De wedstrijden dienen op speelsterkte gespeeld te worden)
4x DE en 2x DD (De wedstrijden dienen op speelsterkte gespeeld te worden)
2x DE en 3x DD (De wedstrijden dienen op speelsterkte gespeeld te worden)
1x DE, 1xHE, 1x HD, 1x DD en 1x GD

Zondag overdag
Herenteam
Damesteam
Mixteam
Mix 17+ open

4x HE en 2x HD (De wedstrijden dienen op speelsterkte gespeeld te worden)
4x DD (De wedstrijden dienen op speelsterkte gespeeld te worden)
2x DE, 2xHE, 1x DD, 1x HD en 2x GD (De wedstrijden dienen op speelsterkte
gespeeld te worden)
1x DE,1x HE,1x DD,1x HD, 1x GD

Starttijden
Het tijdstip voor een uitwedstrijd moet uiterlijk 8 dagen voor de wedstrijddag bekend zijn op de site van
de KNLTB. Wil je weten hoe laat je verwacht wordt, check dat dan via https://www.mijnknltb.toernooi.nl.

Donderdag overdag
Thuis: tussen 9.00u en 10.00u
Uit:
tussen 9.00u en 10.00u

Vrijdagavond
Thuis: 19.00u
Uit:
19.00u

Zaterdag overdag
Thuis: 13.00u
Uit:
tussen 9.00u en 16.30u

Zondag overdag
Thuis: 11.00u of 12.00 uur
Uit:
tussen 9.00u en 16.30u

LET OP! Je dient altijd een half uur eerder dan de starttijd aanwezig te zijn om kennis te maken met de
tegenstander.

Waarom op tijd aanwezig zijn?
De teams kunnen dan kennismaken met elkaar, iets lekkers bij de koffie nuttigen en nadenken over de
mogelijke opstellingen. Zorg dat je op tijd aanwezig bent! Als dit niet zo is, kan de vereniging hier een
boete voor krijgen. Deze boete is voor rekening van het team.
Mocht je door onoverkomelijke omstandigheden toch niet op tijd zijn, bel dan naar de tegenstander. Op
MijnKNLTB.nl vind je bij wedstrijdgegevens de contactgegevens van de captain.
Opstelling maken
Voordat de eerste partijen de baan op gaan, wordt door de teams de opstelling gemaakt, zodat iedereen
vooraf weet tegen wie er gespeeld gaat worden. De ploegenuitwisseling gaat volledig digitaal. De dubbels
hoeven dan nog niet ingevuld te worden, dit mag na de singles beslist worden. Dat houdt in dat er
bijvoorbeeld een kwartier voor aanvang van een dubbel, nog nieuwe spelers ‘ingevlogen’ kunnen worden.
Enkelspel
Voor heren- en damesteams geldt dat in het enkelspel de spelers in volgorde van afnemende speelsterkte
worden opgesteld: als 1e single moet dus altijd de speler met beste speelsterkte worden opgesteld, de
daarna beste als 2e single, etc. Heeft iedereen dezelfde speelsterkte, dan kan je per competitiedag de
opstelling willekeurig indelen.
Je speelsterkte staat niet meer op je KNLTB-pas, je speelsterkte (NIET je actuele rating) singel op
MijnKNLTB.nl is leidend.
Dubbelspel
De dubbelspel combinaties moeten in volgorde van afnemende speelsterkte worden opgesteld: de
speelsterkte van een dubbelcombinatie wordt bepaald door optelling van de beide spelers toegekende
speelsterkte in het dubbelspel. Heeft iedereen dezelfde speelsterkte, dan kan je per competitiedag de
opstelling willekeurig indelen.
Je speelsterkte staat niet meer op je KNLTB-pas, je speelsterkte (NIET je actuele rating) dubbel op
MijnKNLTB.nl is leidend en hiervoor wordt gekeken naar de sterkte van de twee dubbelpartners samen
(dubbel speelsterkte speler 1 + dubbel speelsterkte speler 2 delen door twee).

Voorbeeld bepaling 1e dubbel
Piet (speelsterkte 6/7) speelt met Jan (speelsterkte 6/6)
Klaas (speelsterkte 6/8) speelt met Hans (speelsterkte 7/7)
Het gemiddelde van Piet/Jan is 6,5; het gemiddelde van Klaas/Hans is 7,5.
Piet/Jan spelen daarom de eerste dubbel.

Dubbelspel in dubbelcompetities (donderdag overdag/vrijdagavond/zaterdag- en zondag overdag)
Bij de dubbelspelcombinaties moet het opstellen volgens speelsterkte per ronde geschieden. Ronde 1
(partij 1 en partij 2) staat los van ronde 2 (partij 1 en partij 2). Een speler mag slechts één partij per ronde
spelen.
Voorbeelden opstellingen dubbelcompetities
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 én ronde 2 de eerste partij spelen.
2. Een team bestaat uit drie spelers met speelsterkte 7 en een speler met speelsterkte 9. 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 vijf spelers (1x speelsterkte 6, 3x speelsterkte 7, 1 x speelsterkte 8). De
volgende opstelling is mogelijk en toegestaan:
- Ronde 1: partij 1 (7+7), partij 2 (7+8)
- Ronde 2: partij 1(7+7, maar andere combinatie dan in ronde 1), partij 2 (6+8)
4. Dubbelcombinaties waaraan eenzelfde totaal aantal punten is toegekend, worden geacht van
gelijke sterkte te zijn en zijn dus onderling verwisselbaar (zie ronde 2 in bovenstaand voorbeeld).

Het team bestaat uit meerdere competitiespelers waardoor er elke week verschillend gespeeld kan
worden. Per competitie mag elke speler maar twee wedstrijden spelen, het gaat dan om een single en
een dubbel/mix. Er mag nooit iemand twee single partijen spelen.
Wat te doen bij slecht weer
De VCL van de thuisspelende vereniging zal in overleg met de aanvoerders de situatie
en weersvooruitzichten ter plekke beoordelen en beslissen de wedstrijd te staken of te verplaatsen.
Noteer de tussentijdse of eindstanden van de al gespeelde partijen. Geef bij thuisspelen aan de VCL door
welke datum je gaat inhalen, zodat er banen gereserveerd kunnen worden.
Inhaal uitwedstrijden kunnen eventueel ook op ons eigen tennispark gespeeld worden. Dit uiteraard
alleen in overleg met de tegenstander en de competitieleiding van Rijshaeghe.
Competitiebijdrage
De competitiebijdrage is voor 2022 vastgesteld op € 100,- per team. Voor de vrijdagavond is de bijdrage
vastgesteld op € 80,- per team omdat er 5x en om de week wordt gespeeld i.p.v. 7 weken
aaneengesloten. Alle captains ontvangen voor de bijdrage een ‘Tikkie’ (betaalverzoek). Het kan ook
gepast (contant) betaald worden bij de eerste competitiedag/-avond.

Bittergarnituur
Bij elke thuiswedstrijd wordt er een bittergarnituur beschikbaar gesteld door Welgelegen Food&Drinks,
tennispark Welgelegen en tennisvereniging Rijshaeghe.
FAIR PLAY
Het is de bedoeling dat je het gezellig met elkaar hebt op de baan en dat er eerlijk gespeeld wordt. De
belangrijkste regel blijft: WEES SPORTIEF! Dit geldt zowel voor de spelers op de baan als de spelers en
supporters langs de lijn.
Boetes
De KNLTB deelt voor verschillende zaken boetes uit (onder andere: het niet/te laat/onvoltallig op komen
dagen van een team, het invullen van gefingeerde uitslagen) aan de vereniging. De boetebedragen lopen
uit van €115 tot €225 en worden doorberekend aan het team. Zorg dus dat je altijd op tijd bent,
eventueel invallers hebt geregeld en de standen correct hebt ingevuld met de juiste gegevens.
Ongeschreven regels
Tennissen in competitieverband is een sociale bezigheid: als thuisspelend team verzorg je iets lekkers
voor bij de koffie/thee bij aanvang van de competitiedag, denk hierbij aan (zelfgebakken) taart, koeken, of
als je heel vroeg start: croissantjes. Na iedere partij is het gebruikelijk om als winnaar(s) een drankje aan
te bieden aan de tegenstander(s). Je sluit de dag af door samen met de tegenstander te borrelen.

Digitaal wedstrijdformulier
Zowel de ploegenuitwisseling (voorafgaand aan de wedstrijden) als het invoeren van de uitslagen (na
afloop van de wedstrijden) wordt digitaal gedaan via MijnKNLTB.nl. Meer informatie hierover vind je in de
hoofdstukken Ploegenuitwisseling en Uitslagen invoeren.
LET OP! Als aanvoerder van het ontvangende team ben je verplicht om direct na afloop van de
wedstrijd de uitslagen in te voeren op MijnKNLTB.nl.
LET OP! Als aanvoerder van het bezoekende team ben je verplicht om, vóór het verlaten van het park,
de digitaal ingevoerde uitslagen op juistheid te controleren.

Meerjarenpas
De KNLTB heeft gekozen voor een meerjaren ledenpas. Hierdoor staat er géén speelsterkte meer op de
pas daar deze ieder jaar kan wijzigen. Op MijnKNLTB kun je je speelsterkte vinden.
Dubbelpartijen: verkort spelen
Alle dubbelpartijen worden verkort gespeeld. Dit betekent dat er géén volledige derde set wordt
gespeeld, maar een beslissende ‘super ’tiebreak. Deze gaat tot 10 punten, met twee punten verschil.
Invallen/dubbele competitie spelen
Je mag ook meer dan één keer per week competitie spelen zonder dispensatie aan te vragen. Wil je voor
twee verschillende verenigingen competitie spelen, dan dient er nog wel steeds dispensatie aangevraagd
te worden.
Vrijdagavondcompetitie
De vrijdagavondcompetitie is gewijzigd en verkort. Je speelt om de week en 5 keer, dit geldt voor zowel
de DD, HD en GD-teams. Nee, er wordt niet op tijd gespeeld, je speelt dus twee sets en eventueel een
‘super ‘tiebreak.

Het uitwisselen van de ploegopstelling aan het begin van de speeldag gaat volledig digitaal. De teams
bepalen zelf de opstelling, op basis van afnemende speelsterkte.
De aanvoerders van beide teams geven vervolgens de eigen opstelling door via MijnKNLTB.nl. Zodra beide
aanvoerders de teamopstelling definitief hebben bevestigd worden de namen van de spelers
overgenomen in het uitslagenformulier en zichtbaar voor iedereen.
Gedurende een speeldag kunnen uitslagen tussentijds worden ingevoerd door de thuisspelende
aanvoerder. Tijdens de speeldag kunnen uiteraard ook wijzigingen in de teamopstelling voor komen,
bijvoorbeeld wanneer een speler geblesseerd is. Deze wijzigingen kunnen worden doorgevoerd bij het
invoeren van de uitslagen.
In onderstaande afbeelding zie je hoe het digitale wedstrijdformulier eruitziet. Spelers worden
automatisch gerangschikt op basis van speelsterkte (eerst enkel, dan dubbel).
De optie ‘Geen speler beschikbaar’ is bedoeld voor walk-overs of wanneer teams niet voltallig komen
opdagen.

Aanmaken van MijnKNLTB.nl-account
Om als captain de uitslagen in te kunnen voeren, heb je een account nodig bij MijnKNLTB.nl. Heb je deze
nog niet, ga dan zo snel mogelijk naar mijnknltb.toernooi.nl, klik eerst op Login, vervolgens op
‘Registreren’ en volg de aanwijzingen.
Handleiding invoeren uitslagen
Ga naar mijnknltb.toernooi.nl en log in.

Op de homepagina vind je onder je naam de gegevens van ‘Mijn Club’.
In dit voorbeeld hebben we Dames 1, voorjaar 2022 als voorbeeld genomen.

Klik vervolgens op het potloodje (Uitslagen invullen). Je komt dan op de pagina met ‘Geplande
wedstrijden’.

Zoek hier jouw team en de juiste speeldag op, en klik op het oranje potloodje om de uitslag in te voeren
van de wedstrijden.

De eerste keer dat je gaat invullen, moet je de spelers toevoegen.

Klik op het zwarte pijltje en kies nieuwe speler toevoegen. Vul vervolgens de naam in van je teamspelers.
Dubbelklik en de speler is toegevoegd.

Bij de dubbel- en gemengd dubbelspelen wordt de 3e set vervangen door een ‘super ‘tiebreak (10
punten). Deze tiebreak kan in zijn volledigheid worden ingevuld bijvoorbeeld 10-6.
Als een partij onvolledig ingevoerd wordt, dan wordt dit weergegeven met een rood veld. Als er sprake is
van een bijzondere situatie (walk-over, opgave, gestaakte wedstrijd of niet gespeelde wedstrijd), klik je op
‘bijzonderheid’. In het daaropvolgende scherm geef je de reden van de onvolledige uitslag.
Zo doe je dit bij alle partijen en vul je de uitslag in. Vervolgens klik je rechtsboven of rechtsonder op
‘Opslaan’. Nadat je hierop geklikt hebt ontvang je een bevestiging op je scherm, dat de wedstrijd is
opgeslagen. Deze wedstrijd staat vervolgens niet langer bij ‘geplande wedstrijden’
De wedstrijd is terug te vinden onder het kopje ‘Resultaten’. Als je hier klikt op jouw ploeg, word je
doorgestuurd naar de tussen- of eindstand van jouw afdeling.
Als een wedstrijd niet (af)gespeeld is, dan kan je bij wedstrijdstatus aangeven wat de reden hiervoor is.

Als de wedstrijd op een later moment (af)gespeeld gaat worden (gestaakt of uitgesteld), dan kan een
inhaaldatum geselecteerd worden.

Is een ploeg afwezig dan verliest de afwezige ploeg met maximale cijfers en krijgt de wedstrijd de status
‘No Show’. Klik hierna op ‘Opslaan’.
Corrigeren van uitslagen
Een VCL (Verenigingscompetitieleider) kan tot uiterlijk 7 dagen na de speeldag de uitslag van een
thuiswedstrijd aanpassen. Zie je een fout in de uitslagen, laat dit dan zo snel mogelijk weten via
info@rijshaeghe.nl. Wordt de fout later ontdekt, dan ook graag laten weten via info@rijshaeghe.nl. Wij
dienen het verzoek dan in bij de KNLTB.
Extra tips voor MijnKNLTB.nl
Je kunt clubs, competities, poules, teams en spelers als favorieten opslaan. Dit doe je door het gewenste
element op te zoeken en vervolgens op het hartje van favoriet te kiezen.

Het verzorgen van een volledig team is de verantwoordelijkheid van het team zelf. Om dit zo makkelijk
mogelijk te maken, zijn er diverse competitie en niet-competitie spelende leden die zich beschikbaar
hebben gesteld als invaller voor de voorjaarscompetitie.
Hieronder vind je hun namen, speelsterkte (enkel/dubbel) en telefoonnummers. Als je een invaller nodig
hebt, kun je hen benaderen.
Heb je de hele reservelijst benaderd, maar nog geen invaller kunnen regelen? Mail dan naar
info@rijshaeghe.nl, wij proberen dan met je mee te denken.
LET OP! Het staat invallers altijd vrij om aan te geven dat zij niet beschikbaar zijn.

DE RESERVELIJST IS UITGEDEELD ONDER DE
CAPTAINS VAN ALLE DEELNEMENDE TEAMS
IN VERBAND MET DE AVG (ALGEMENE
VERORDERING GEGEVENSBESCHERMING) WORDT
DEZE NIET ONLINE GEPUBLICEERD

