8&9 competitie
Beste nieuwe competitiespelers. Leuk dat jullie dit seizoen hebben gekozen voor de 8&9 competitie.
Omdat het spelen van competitie nieuw is voor jullie volgt in dit document een korte uitleg met de
belangrijkste informatie.
Informatie competitie
Via mijnknltb.toernooi.nl kan je jouw competitie opzoeken en zie je wanneer je uit en thuis speelt,
tegen wie je speelt, hoe laat je aanwezig moet zijn, adresgegevens van de club waar je speelt en
gegevens van de captain van de tegenpartij als je deze telefonisch zou willen benaderen.
Regels 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. We hopen dat alle deelnemers op een aangename en gezellige manier kennismaken met het
spelen van competitie.
Bij 8&9 Tennis hoeven de twee dubbelspelpartijen niet in volgorde van afnemende speelsterkte te
worden opgesteld. Het opstellen geschied per ronde (2 rondes per competitiedag; 1 wedstrijd per keer
op de baan): 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.
Eten en drinken
Op een speeldag is het gebruikelijk en sportief om de tegenstander te ontvangen met een drankje en
iets lekkers, bijvoorbeeld koeken. We adviseren jullie daarom om bij thuiswedstrijden iets lekkers te
verzorgen voor beide teams. Dit mag je gewoon bij de supermarkt aanschaffen en op de club opeten.
Na de 2 wedstrijden is het ook gebruikelijk om de tegenstander een hapje aan te bieden. In de app van
de captains is al voorbij gekomen dat je schalen met hapjes kan bestellen via Anny Vergouwen, maar
veel teams kopen zelf bij de supermarkt wat hapjes (toastjes, salades, chips, tomaatjes enz.) Dit alles
is zelf te bepalen met je team.
Op je speeldag thuis krijg je aan de bar een pasje waar je alle drankjes op kan zetten van die dag en
aan het einde van de dag in één keer kan afrekenen. Je bespreekt normaal gesproken even met je
tegenstander of zij mee willen doen met het pasje of dat zij de hele dag zelf hun drankjes direct
afrekenen.
Opstellingen en uitslagen invoeren
Voor aanvang van een competitiewedstrijd kan de teamopstelling (hoe werkt dit?) direct online
worden ingevoerd op MijnKNLTB of via de KNLTB ClubApp.
Aan het einde van een speeldag voer je samen met de tegenstander de uitslagen in. Vind hier een
uitgebreide instructie. De captain van het team is de enige die hier toegang tot heeft. Je ziet dan bij je
wedstrijd van die dag een ‘potloodje staan waar je op kan klikken. De captain voert de namen in van

de mensen die gespeeld hebben, ook van de tegenstanders en vervolgens kan je de stand invoeren.
Voordat je alle standen opslaat, laat je iemand van de tegenpartij het ook controleren, zodat er
naderhand geen discussie over kan ontstaan.
Wanneer je captain een keer niet meespeelt op een dag dat je thuis speelt, zal er dus wel contact
moeten zijn met de captain om op de dag van de competitie wel de standen in te voeren. Hier mag
namelijk geen vertraging in aanwezig zijn.
KNLTB Clubapp
Het is raadzaam om de KNLTB Clubapp te downloaden. Daarin kan je een baan reserveren bij TC Etten
om vrij te tennissen. En daarnaast kan je er eenvoudig informatie over de competitie vinden, zoals het
speelschema, de uitslagen etc.
Na de download vraagt de app om enkele gegevens van jou als tennisspeler. Daarna kan je
bij Spelen kiezen voor ‘baan reserveren of ‘wedstrijden .
- Bij Baan reserveren kan je een baan reserveren om vrij te gaan tennissen.
- Bij Wedstrijden kan je onder andere je competitieteam opzoeken door te kiezen voor: zoek
spelers en teams – verenigingen – TC Etten intypen – selecteer TC Etten – KNLTB voorjaar
2022. Hierna kan je jouw team opzoeken en eventueel door middel van het sterretje je eigen
team als favoriet selecteren waardoor je in het hoofdscherm aan het begin je eigen team onder
favorieten kan vinden.
Verplaatsen van competitiewedstrijden: wat zijn de regels?
Wedstrijden worden gespeeld op de datum zoals vermeld in het competitieprogramma. Het uitstellen
van wedstrijden (naar een latere datum) wegens vakanties, blessures of andere verhinderingen is niet
toegestaan. In dat geval dienen invallers geregeld te worden. Inhaaldagen zijn voorbehouden voor
wedstrijden die vanwege (weers)omstandigheden of defecte verlichting (bij avondcompetitie) niet
(af)gespeeld kunnen worden.
Wél toegestaan is om in onderling overleg met de tegenstander te spelen op een datum eerder dan
de officiële speeldatum. Mocht een tegenstander niet mee willen (of kunnen) werken aan het
verplaatsen van een wedstrijd, dan wordt de wedstrijd in zijn geheel gespeeld op de datum vermeld in
het competitieprogramma. Hiervoor moeten dan invallers en banen geregeld worden.
Zorg ervoor dat wijzigingen altijd in overleg gaan met de Verenigingscompetitieleiders Thom & Kelly.
Zij kijken naar de mogelijkheden binnen de planning van het banenschema.
Meer informatie
Competitie spelen, hoe gaat dat?

