Competitie voor Dummies
Ben jij net lid en/of net begonnen met tennissen en ga je voor het eerst competitie spelen?
Of speel je voor het eerst competitie bij onze club? Of vind je het gewoon leuk om te kijken
of in dit document nog weetjes staan die jij niet kent? Dan vind je hier alle info die je wel,
maar ook alle info die je niet op internet kunt vinden, voor zover mogelijk in gewone taal.
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Welke competities kan ik spelen bij GTV van Starkenborgh?
Je kunt bij onze club meedoen aan de voorjaarscompetitie, najaarscompetitie en
wintercompetitie. De derde is een interne competitie en heeft zeer afwijkende regels,
daarom behandelen we deze hier niet. Informatie hierover wordt t.z.t. verspreid via een
mailing en op de website.

Ik wil graag competitie spelen, hoe pak ik dat aan?
De opgave voor de voorjaarscompetitie moet begin november van het voorafgaande jaar
binnen zijn bij de technische commissie. Je ontvangt hierover ruim van tevoren een mail en
het wordt ook op de homepagina van de website gezet. Ben je na begin november (van het
voorgaande jaar) pas lid geworden? Misschien kan je nog in een team geplaatst worden of
vind je het leuk om op de lijst met invaller te komen. Neem hiervoor contact op met de
technische commissie via 
tc@starkenborgh.nl
of 
voorjaarscompetitie@starkenborgh.nl
.
De opgave van de najaarscompetitie moet begin juni binnen zijn bij de
technische commissie. Hier ontvang je wederom mail over en ook dit
wordt op de homepagina van de website gezet. Tijdens de
najaarscompetitie heeft de club maar 4 banen beschikbaar omdat er
een hal over de 3 kunstgrasbanen wordt geplaatst. Er is dus tijdens
de najaarscompetitie minder ruimte op het park, en daarom kunnen er
minder teams najaarscompetitie spelen dan in het voorjaar. Omdat er
in de najaarscompetitie even vaak wordt gespeeld als in de
voorjaarscompetitie, 7 speeldagen, en veel mensen dit net iets teveel vinden, worden er bij
onze club vaak (voorjaarscompetitie)teams samengevoegd zodat niet iedereen op alle
speeldagen aanwezig hoeft te zijn.

Met wie speel ik?
Als je competitie gaat spelen, ga je in een team spelen tegen andere teams. De teams
bestaan uit minimaal 4 personen en worden samengesteld door de competitieleider van de
vereniging en/of de technische commissie. Je kunt bij het opgeven wel een voorkeur
aangegeven met wie je graag in een team wilt, maar dit is geen garantie dat je ook met die
mensen in een team komt (vaak wordt het wel gehonoreerd).
Teams bestaan dus uit minimaal 4 personen, bij gemengde teams minimaal 2 dames en 2
heren. Bij ons op de club is er veel animo voor competitie, dus worden er bij de meeste
teams 6 personen ingedeeld. Soms meer, soms minder. Bij de gemengde zondagcompetitie
wordt er gestreefd om minimaal 6 personen per team in te delen omdat er in deze competitie
in het voorjaar meer wedstrijden worden gespeeld op een speeldag (8 stuks: 2 DE’s, 2 HE’s,
1 DD, 1 HD en 2 GD’s).
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De indelingen worden eind januari/begin februari op de website bekendgemaakt. Ken je je
medespelers niet? Schroom dan niet om even aan een van de trainers of aan iemand van
de technische commissie te vragen om je met je teamgenoten in contact te brengen!

Wat wordt er van mij verwacht?
Dat je je op de baan netjes gedraagt; oftewel:
niet met je racket gooien, niet spugen, niet (te
hard) vloeken, etc, geen ruzie maken met je
tegenstander en draag gepaste/geschikte
kleding en schoeisel. Als je je wedstrijd
gewonnen hebt, is het gebruikelijk om je
tegenstander(s) (de verliezers) iets te drinken
aan te bieden.
Zorg dat je altijd je KNLTBpas/spelerspas
(van het juiste jaar!) bij je hebt. De meeste
teams gebruiken tegenwoordig de KNLTBapp
voor het onthouden van de bondsnummers, maar je zult maar iemand tegenkomen die eist
dat je het pasje laat zien (want dat mag worden geëist). Als je in zo’n situatie je pasje niet
kunt laten zien, dan zit jij fout en mag je niet spelen.

Wat wordt er van mijn team verwacht?
Dat je compleet bent (en bijvoorbeeld dus niet met 2 heren en 1 dame komt opdagen). Dat
je op tijd bent, dus minimaal een half uur van tevoren (deze tijd is ook aangegeven in de
app). Dat je, als je thuis speelt, de tegenstanders vooraf aan de eerste wedstrijd iets te
drinken aanbiedt (koffie/thee, op kosten van jullie team) en dat er iets lekkers op tafel staat,
bijvoorbeeld koeken of cake. Het aanbod van koeken en cake in onze kantine is beperkt
(stroopwafels en gevulde koeken). Veel teams zorgen ook voor iets lekkers (hapjes) voor na
de wedstrijden. Dit kan je via de kantine doen, maar de meeste teams nemen zelf wat mee
omdat het aanbod van onze kantine beperkt is. Let op: als je etenswaren meeneemt die in
de koeling moeten, dan kan je deze kwijt in de koelkast in de hal (bij de dames wc’s). E
r
mag geen eten van teams in de koelkast van de kantine
. De voedsel en warenautoriteit kan
hier boetes voor geven.
Als team kan je in onze kantine een “kaartje”
laten maken. Hier kan je alle consumpties “op
laten schrijven” en achteraf in één keer betalen.
Het is niet mogelijk om deze rekening in delen te
pinnen (alleen in 1 keer). Als je een kaartje laat
maken, moet er een KNLTBpasje van een
teamlid als borg bij het barpersoneel worden
ingeleverd. Vergeet niet het pasje terug te
vragen als je de kaart afrekent. Sommige teams
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maken zelf een pot (met contant geld) waar ze de rekening mee betalen. Andere teams
gebruiken WieBetaaltWat, een hulpmiddel waarmee je zonder problemen kunt bijhouden wie
wat wanneer heeft betaald, zodat je niet steeds hoeft te (ver)rekenen. Ook bij andere clubs
is het vaak wel mogelijk om op rekening te drinken. Het is altijd wel verstandig om (binnen je
team) af te spreken wat je wel en niet op de rekening laat schrijven. (Om te voorkomen dat
je hele team opdraait voor jouw uitgebreide lunch van soep, patat en een broodje gehaktbal
omdat jij je boterhammetjes van thuis vergeten bent).
Let op! Je kunt er ook voor kiezen om een gezamenlijke kaart te maken met de
tegenstanders. Zorg dan wel dat het wederom duidelijk is wat er op die kaart geschreven
mag worden, en hoe je de afrekening regelt. Het is wel eens voorgekomen dat
tegenstanders vertrokken zonder de rekening te betalen. En afhankelijk van hoe gezellig
jullie het hebben gehad na het tennissen, kunnen deze rekeningen flink oplopen. Advies:
laat de tegenstanders een eigen kaartje maken.
Als team wordt er ook van je verwacht dat je een week lang de kantinedienst op je neemt.
Dit houdt in dat je maandagavond, dinsdagavond, woensdagavond en donderdagavond van
18.30 tot 23.30 zorgt dat er iemand achter de bar staat. De indeling van deze teamdiensten
komt op de website te staan en wordt naar de aanvoerders gemaild. De diensten beginnen
meestal in april, dus als je voor die tijd nog niks hebt gehoord van je aanvoerder, trek dan
aan de bel! Net als bij de gewone kantinediensten kunnen deze diensten ook worden
afgekocht. Neem hiervoor op tijd contact op met de kantinecommissie: kc@starkenborgh.nl

Kan ik samen met mijn team trainen?
De trainingen in het voorjaar (eind maart  begin juni) worden zo ingericht dat teamleden
voor zover mogelijk bij elkaar worden ingedeeld. De trainers van de Groninger tennisschool
delen alle competitiespelers automatisch in (in groepen van 8) tenzij je specifiek aangeeft
dat je geen training wilt. Je ontvangt hier meestal eind februari een mail over van de
Groninger tennisschool. Je kunt in deze periode ongeveer 9 keer trainen. Aan het einde van
de competitietrainingsperiode kan je bij de tennisschool aangeven dat je de zomer door wilt
trainen (m.u.v. de zomervakantie). Ook hier ontvang je een mail over.

Wat wordt er van de aanvoerder verwacht?
Staat er op de website een C achter je naam?
Dan ben jij de “Captain” van het team. De
aanvoerder gaat eind maart naar de
aanvoerdersbijeenkomst, zet zijn/haar
handtekening op de wedstrijdformulieren voor
akkoord en voert voor thuiswedstrijden de
uitslagen online in. De aanvoerder kan echter
zoveel delegeren als hij/zij maar wil. Sommige
aanvoerders nemen het op zich om de ballen en
het wedstrijdformulier te halen, de opstelling van
het team te bedenken, het wedstrijdformulier in
te vullen, te regelen wie de hapjes of het lekkers
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bij de koffie verzorgt, en dat de standen worden ingevoerd op internet. Andere aanvoerders
besteden al dit soort dingen lekker uit aan de andere leden van het team die dat leuk vinden
om te doen.
De aanvoerder is in principe ook 1 (of 2) keer de aangewezen competitieleider op het park.
Dit is dus als je thuis speelt, gedurende het dagdeel dat je speelt. Op het baanschema dat in
de kantine hangt, en ook op de website staat, staat aangegeven wie dat dagdeel
competitieleider is.
Ben je aanvoerder, maar heb je geen idee van wat/hoe/wanneer?
Don’t Panic! Het is niet moeilijk, en de kans is groot dat iemand van je
team of iemand anders op de club je er wel mee kan helpen. Je kunt
ook altijd iemand van de technische commissie vragen als je er na het
lezen van deze handleiding nog steeds onzeker over bent. Voor de
meeste teams is het maar een formaliteit. De commissie moet gewoon
1 persoon aanvoerder maken, zodat die persoon de rechten krijgt om
de standen door te voeren op internet en zodat zijn/haar gegevens
(telefoonnummer) beschikbaar zijn voor de aanvoerders van de
andere teams (jullie tegenstanders). Dit laatste is handig als bijvoorbeeld banen niet
bespeelbaar zijn vanwege regen. Dan kan de ene aanvoerder de andere bellen om aan te
geven dat ze niet hoeven te komen.

Wat speel ik?
Voor volwassenen zijn er heren, dames en gemengde teams. Voor de jeugd zijn er
jongens, meisjes en gemengde teams. Dit worden competitiesoorten genoemd. Per
competitiesoort zijn er meerdere leeftijdscategorieën, wordt er op verschillende dagen
gespeeld, zijn er verschillende wedstrijdcombinaties (bijvoorbeeld alleen dubbels) en zijn er
meerdere klassen. De klasse waarin je speelt, is o.a. afhankelijk van de gemiddelde
speelsterkte van je team (of eigenlijk van 4 personen uit je team, want dat is de minimale
bezetting). Als je echt een beginner bent, kan je er dus wel vanuit gaan dat je in de laagste
klasse meespeelt.
Zoals je uit het bovenstaande wel kunt opmaken, zijn er best veel verschillende
competitiesoorten mogelijk. De soorten waar van Starkenborgh in het voorjaar in mee speelt
zijn te vinden in Bijlage 1.

Wanneer speel ik?
Je kunt bij Van Starkenborgh op bijna alle dagen competitie spelen (zie wederom Bijlage 1).
De meest populaire competities zijn echter de zaterdag en zondagcompetitie. De speeldata
vindt je op de website van de KNLTB (
speeldata voorjaar 2016
).
Let op! Er zijn een aantal data ingepland als inhaaldata. Het
is altijd toegestaan om partijen eerder te spelen dan in de
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planning staat, maar als wedstrijden verregenen MOETEN deze op de eerstvolgende
inhaaldatum worden ingehaald. De KNLTB is hier heel streng in. Nogmaals, eerder inhalen
mag altijd. Als je dus op vakantie wilt maar tijdens die vakantie is een inhaaldatum, overleg
dit dan met je team. En houd er rekening mee dat een partij die eenmaal begonnen is, door
dezelfde personen moet worden uitgespeeld op de inhaaldag. Zoals gezegd, is het mogelijk
partijen eerder in te halen dan een geplande inhaaldag. Als beide teams bijvoorbeeld in stad
Groningen wonen, is dit een goede optie. Houd hierbij dan wel rekening met de
beschikbaarheid van de banen op het betreffende park! (Dit i.v.m. trainingen en de andere
competities). Het is aan te raden de technische commissie te vragen of er banen
beschikbaar zijn. Zij kunnen banen voor je reserveren.

Waar speel ik?
De zaterdagcompetitie is regionaal, wat inhoudt dat je voornamelijk
speelt tegen teams van de provincies Friesland, Drenthe en
Groningen. De zondagcompetitie is landelijk en dit betekent dat je
soms wat verder moet rijden, maar over het algemeen wordt dit
waar mogelijk wel per regio ingedeeld. Hoe hoger je speelt, hoe
groter de kans dat je wat verder weg moet.
Omdat er bij onze club veel animo is voor de competitie, spelen er
soms teams “thuis” op een ander park. Een extern park, ook wel
“uitthuis” genoemd. Wij hebben simpelweg niet genoeg banen om
alle thuisspelende teams (meestal de helft van de teams, want de
ene helft speelt thuis en de andere uit) banen te kunnen bieden. Het kan dus zijn dat je een
keer thuis speelt op het park in Winsum, of bij TC Wijchgelsheim in Schildwolde. De locatie
wordt als het goed is altijd in de app weergegeven.
Speel je een keer extern (thuis dus, maar op een ander park) vergeet dan niet zelf
ballen en een wedstrijdformulier op te halen bij onze eigen kantine!!!
Dit kan in overleg
met de technische commissie ook een dag eerder.

Hoeveel tijd ben ik kwijt?
Reken erop dat je de hele dag kwijt bent. Het kan altijd
meevallen. In principe speel je op vrijdag op de avond
(van 18:30 tot ongeveer 22:30 uur), op zaterdag op de
ochtend of de middag en op zondag de hele dag.
Maar als het regent, en dat gebeurt nog wel eens in
Nederland, moet je volgens de regels 2 uur wachten
om te kijken of je daarna verder kunt tennissen. Ook
komt het nog wel eens voor dat partijen lang duren (je
speelt meestal om 2 gewonnen sets en 3setters zijn
niet zeldzaam). Je hebt 7 speeldagen die worden
verdeeld over ongeveer 2 maanden (april, mei en
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begin juni). Als je team in een poule van 8 is ingedeeld, speel je alle 7 speeldagen. Als je in
een poule van 7 zit, heb je één speeldag vrij. En als je in een poule van 4 zit, speel je tegen
elke tegenstander een uit en een thuiswedstrijd, en speel je dus ook maar 6 keer.

Ik ben/mijn team is ingedeeld als competitieleider, hoe werkt dat?
Je bent het aanspreekpunt als er problemen of vragen zijn op die dag. Wees gerust, je hoeft
echt niet alles te weten. Gewoon rustig blijven nadenken. Je zorgt er aan het begin van je
“dienst” voor dat de ballen en wedstrijdformulieren klaarliggen voor de thuis spelende teams.
(Let op: ‘s Ochtends beginnen sommige teams op een later tijdstip zoals 10:30 uur). De
ballen en formulieren liggen/staan klaar in de bestuurskamer. De sleutel hiervan kan je aan
het barpersoneel vragen. Het speelschema (ook in de bestuurskamer) prik je op een van de
prikborden in de kantine zodat teams zelf kunnen zien op welke banen ze moeten spelen.
Houd een beetje in de gaten dat de teams niet te gezellig thee zitten te leuten en dat ze wel
op tijd de baan op gaan (zeker ‘s ochtends).
Als er een team komt opdagen dat geen tegenstanders lijkt te hebben
op ons park, dan kan je op het speelschema zien of dat specifieke team
wel op ons park moet spelen (of misschien juist op een van onze
externe parken). Mochten ze inderdaad verkeerd zitten, neem dan even
contact op (of vraag het barpersoneel contact op te nemen) met de
juiste locatie om door te geven dat de tegenstanders verkeerd zaten,
maar onderweg zijn naar de juiste locatie.
Bij vragen en/of problemen waar je geen antwoord op of oplossing voor hebt, kan je altijd
contact opnemen met de verenigingscompetitieleider (Frank).

Hoe vul ik het wedstrijdformulier in?
Het eerste blad is een teamuitwisselingsformulier. Dit kan je gebruiken om per team (scheur
het formulier in de lengte doormidden) de opstelling (naam + bondsnummer + speelsterkte)
op te schrijven en vervolgens tegelijkertijd uit te wisselen. Veel teams doen dit niet, het is
ook niet verplicht, maar wel handig om bepaalde “tactische” wijzigingen in de opstelling te
voorkomen. Hoe hoger je speelt, hoe vaker dit formulier wel wordt gebruikt.
Het formulier zelf spreekt verder wel redelijk voor zich. Het gebruik wordt ook uitgelegd op
de achterkant van het voorblad. Als je het dus even niet snapt, raadpleeg dat dan. Alles wat
je hebt opgeschreven, ligt vast. Als er nou iemand tijdens de eerste partij geblesseerd raakt,
kan je in overleg met je tegenstanders nog wel een andere speler inschakelen voor de
tweede partij van die speler. Als de opstelling, zoals het officieel hoort, al is opgeschreven,
kunnen de tegenstanders hier mogelijk niet mee akkoord gaan en moet je die partij opgeven.
In goed overleg kan er heel veel, maar als er onenigheid is, volg dan de regels.
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De speelvolgorde van de wedstrijden is standaard enkels > dubbels > gemengd dubbels.
Hier mag je natuurlijk van afwijken in overleg met de tegenstanders. Komen jullie er niet uit?
Dan gebruik je deze volgorde.
Let bij de opstelling op de volgende
valkuilen:
Als je meerdere enkels speelt
van dezelfde soort (bijvoorbeeld heren
enkels), zorg dan dat degene met de
sterkste speelsterkte 
op het pasje
op nr. 1
staat, de op een na sterkste op nr. 2, etc.
Dit geldt ook voor meerdere dubbels van
dezelfde soort. Het koppel met gemiddeld
de hoogste sterkte (volgens het pasje) moet
op nr. 1 . Als je de zaterdag gemengd
competitie speelt, heb je dit probleem niet. Hier is er echter een regel dat de heer die de
enkel speelt, en de dame die de enkel speelt, niet met elkaar de gemend dubbel mogen
spelen. Dit is om competitievervalsing te voorkomen (het is ooit voorgekomen dat een team
van twee personen alles met 32 won en dus kampioen werd van de poule terwijl ze dus
maar een halve bezetting hadden).

Waar vind ik het wedstrijdformulier en de ballen?
De formulieren en ballen liggen in de bestuurskamer. Het is de taak van de competitieleider
van dat dagdeel om voor ieder team een formulier en het
betreffende aantal ballenkokers klaar te zetten in de
kantine. Je kunt de ballen weer inleveren bij de kleine bar in
de kantine. Je mag ze (zonder koker) in de betreffende
doos dumpen. Het is handig om zelf een pen bij je te
hebben voor het invullen van het formulier (de pennen in de
kantine hebben de neiging om te verdwijnen).

Ik sta op de reservelijst, waar moet ik op letten
als ik inval?
Als je tijdens de competitie bij meerdere teams invalt, dan moet je op een aantal dingen
letten. Je mag niet meerdere keren in 1 week invallen. De week begint volgens de KNLTB
op maandag en eindigt op zondag. Let ook goed op de klassenverschillen. De klassen
binnen de verschillende competitiesoorten zijn namelijk niet gelijkwaardig; de 4e klasse
zaterdag gemengd, is niets vergeleken met de 4e klasse zondag gemengd. Als je
bijvoorbeeld een keer invalt in de laagste klasse en je speelt daarna 2 keer in een hogere
klasse (voor het gemak even van dezelfde competitiesoort) dan mag je daarna niet nog een
keer invallen in die lagere klasse. De regels hiervoor zijn wat ingewikkeld en de KNLTB heeft
een enorme tabel die je hiervoor kunt raadplegen, maar het is het eenvoudigst en het
verstandigst om de verenigingscompetitieleider even te vragen of het wel of geen probleem
is als je ergens invalt.
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Problemen op de baan
Er zijn heel veel meer regels verbonden aan het tennissen dan alleen de algemene
spelregels. Zo moet je geschikte kleding dragen (dit betreft voornamelijk je schoenen). En er
wordt van je verwacht dat je je niet misdraagt op de baan. Mocht het voorkomen dat je
tegenstander dit wel doet, dan kan je paar dingen doen: 1 je er niet aan storen (of je er in
stilte wel aan storen, maar vaak komt dit je spel niet ten goede). 2 je tegenstander er even
op aanspreken. 3 de competitieleider van het park vragen in te grijpen.
Een bekende ergernis op de baan is bemoeienis vanaf de
kant. Jij en je mede/tegenspelers moeten het met elkaar
zien te rooien. Discussies over ballen die uit of in zijn, of
wat de stand ook alweer is, je moet er samen uitkomen.
Bemoeienis vanaf de kant is hierbij niet toegestaan (dus
ook niet van ouders van jeugdspelers). Je hebt altijd
mensen die zich (goedbedoeld) mengen in zo’n discussie,
maar nogmaals: de spelers moeten er samen uitkomen.
Vaak is het overspelen van het punt de beste oplossing.
Coaching is wel toegestaan, maar meestal wordt hier
alleen gebruik van gemaakt in de hogere klassen.
Tip:
als er een bal van een andere baan over jullie speelveld rolt, leg het spel dan stil. Jij
en/of je tegenstander zijn hoe dan ook even afgeleid, bovendien wil je blessures voorkomen.
Je wilt een partij toch niet winnen dankzij een blessure van de tegenstander?
Rolt een bal van jullie op of achter de baan naast jullie en zijn daar mensen een rally aan het
spelen? Wacht dan tot de rally is afgelopen. Loop n
ooit
tijdens een rally achter een baan
langs, om wat voor reden dan ook. Het is storend (en ook gevaarlijk) als er mensen achter je
over de baan lopen terwijl er een rally wordt gespeeld.
Verder zijn er natuurlijk een aantal regels waar je heel zwaar aan kunt tillen, of gewoon
sportief mee om kunt gaan. Bijvoorbeeld het maken van een voetfout tijdens de service of
het aanraken van het net tijdens de rally. Beide mag niet! Een voetfout is lastig te bewijzen
dus bekijk per situatie of het nodig is om er wel of geen opmerking over te maken. Als je het
net aanraakt is het gaat het punt automatisch naar de ander. Let er dus goed op dat je met
al je enthousiasme om een bal nog te halen, op tijd remt om het net niet aan te raken. Over
het algemeen geldt hier, hoe lager het niveau, hoe soepeler er met deze regeltjes wordt
omgegaan, maar dit is natuurlijk per persoon anders.

Regen, jakkes, wat nu?
Als het gaat regenen, ben je verplicht om maximaal 2 uur te wachten of je
weer verder kunt spelen. Als je op ons park speelt, heb je dan geluk als je
op de grasbanen bent ingedeeld, want daar kan je op doorspelen. De
Canada Tennbanen (en soortgelijke banen) hebben wat tijd nodig om
weer droog te worden. Als je op de ochtend moet spelen, en er staan
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middagteams ingepland vanaf half 2, is het mogelijk dat je bij extreme uitloop de partijen niet
kan uitspelen, zelfs wanneer er wel weer gespeeld kan worden. De beslissing hierover ligt
dan bij de competitieleider. De teams van half 2, moeten namelijk binnen een bepaalde tijd
een baan tot hun beschikking hebben (als er gespeeld kan worden).
De grasbanen zijn vrij… dan kunnen we onze (afgebroken partijen) daar wel verder spelen
toch? Nou, officieel niet. Je mag namelijk niet van ondergrond veranderen tijdens een partij.
Jouw team moet zelfs alle partijen van die dag op dezelfde ondergrond spelen
.
Maar, zoals
al eerder is genoemd, is er in overleg veel mogelijk. De meeste teams spelen de partijen
liever uit op een andere ondergrond (bijvoorbeeld in een hal, op tapijt) dan om op een
inhaaldag terug te moeten komen.

Oeh, die tiebreak, hoe werkt dat (ook alweer)?
Als het 66 staat in een set, dan speel je een tiebreak. De eerstvolgende die aan de beurt is
om te serveren, slaat 1 keer op aan de rechter kant (met 1 keer wordt een eerste en
eventueel een tweede service bedoeld). Vervolgens serveert de volgende 2 x, 1 x op links
en 1 x op rechts. Daarna serveert de volgende die aan de beurt is (in een enkel is dit dus
degene die is begonnen) en speelt wederom 2 punten, 1 op links, 1 op rechts. Hierna
serveert de volgende die aan de beurt is 1 keer, op links. Dan hebben jullie in totaal 6
punten gespeeld en wissel je van kant. Dezelfde persoon die voor het 6e punt heeft
geserveerd mag nu nog 1 keer serveren, op rechts. En zo ga je verder totdat iemand 7
punten heeft gehaald (met 2 punten verschil).
Tijdens de voorjaarscompetitie speel je op de zondag bij de gemengd dubbels in plaats van
een 3e set een supertiebreak. Dit werkt hetzelfde, maar dan speel je tot iemand 10 punten
heeft gehaald (ook met 2 punten verschil). Tijdens de najaarscompetitie wordt er gewoon
een derde set gespeeld.
De tiebreak wordt gezien als een game (de 13e game van de set). Degene die deze tiebreak
is begonnen met serveren wordt gezien als de serverende partij. De eerste game van de
nieuwe set wordt dus geserveerd door de tegenpartij. (In een dubbel maakt het niet uit wie
van de twee begint omdat je per set mag wisselen). Je noteert op je speelformulier de stand
van de set in games (76 of 67), de stand van de tiebreak zelf schrijf je niet op.

Hoe zit het precies met speelsterktes?
Op je pasje staan jouw speelsterktes voor de
enkel en de dubbel. Bij de opstelling in de
competitie moet je met deze speelsterktes
rekening houden. Als je wedstrijden speelt,
wordt er met je dynamische speelsterkte
gewerkt, deze zie je in de app of op internet
(Mijn KNLTB). Deze dynamische speelsterkte
wijzigt als je partijen wint of verliest.
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Over hoe dit precies in zijn werk gaat, zou je een geheel boek “DSSspeelsterktes voor
Dummies” kunnen schrijven. De KNLTB heeft een 
uitleg op de website
staan. Zeker de
stroomschema’s op pagina 10 en 11 zijn erg nuttig.
Als beginnende speler krijg je twee keer een 9 op je pasje, als je dynamische speelsterkte
na 2 jaar nog niet echt veel vooruit is gegaan, krijg je (ongeacht je dynamische speelsterkte)
twee keer een 8 op je pasje. Als je onverhoopt aan het einde van het jaar een dynamische
speelsterkte hebt die hoger is dan 9 (bijvoorbeeld, 10,3333, en ja dat is mogelijk), wordt in
november je speelsterkte “gereset” naar 8,9999.

Wie wordt er kampioen van de poule?
Het team met de meeste punten wordt kampioen… tenzij er een
team is dat alle speeldagen heeft gewonnen, maar wel net wat
minder punten heeft (bijvoorbeeld door steeds met 32 te
winnen). Het team dat alle speeldagen wint is per definitie
kampioen en verovert daarmee een plekje in een hogere klasse.

Als we kampioen worden, wat winnen we dan?
Als jouw team kampioen wordt, hebben jullie voor de club een plekje veroverd in een hogere
klasse. Meestal komt het er op neer dat jullie dan zelf in die hogere klasse gaan spelen. In
enkele uitzonderingsgevallen gebeurt dit niet, bijvoorbeeld als jullie dit zelf niet willen, als
jullie team het volgende jaar uiteen is gevallen, als jullie als team op een andere dag gaan
spelen, of als er in het volgende jaar een team wordt samengesteld dat qua gemiddelde
speelsterkte volgens de regels hoger moet spelen dan jullie. In principe speel je natuurlijk
om de eer, maar op de competitieafsluiting (de laatste normale speeldag van de
zaterdagcompetitie) wordt je na de heerlijke BBQ nog even in het zonnetje gezet.

Die KNLTBapp die een aantal keren genoemd is, hoe werkt dat?
De KNLTB heeft een app ontwikkeld waarin je eenvoudig je resultaten en je dynamische
speelsterkte bij kunt houden. Je kunt de app downloaden via de Play Store of de App Store
Op de Home tab kan je jezelf en andere spelers opzoeken
(bijvoorbeeld je teamgenoten) en eventueel opslaan als favorieten.
Zoeken kan op KNLTBnummer of achternaam. Als je competitie
speelt, kan je op de tab Competitie je eigen team toevoegen, de speeldata worden dan
toegevoegd aan de Kalender (ook een tab). Je kunt meer dan 1 team toevoegen. Bij
Competitie kan je op je team tikken, dan zie je een overzicht van de poule, en daaronder
een lijst met speeldata en tijden. Hier kan je dus precies zien tegen wie je moet, hoe laat,
waar en op welke ondergrond je speelt. Let op: wij zijn niet de enige vereniging met externe
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banen, bekijk altijd goed in de app of je op het park van de betreffende club speelt of ergens
anders.

Mag ik vaker dan 1 keer per week competitie spelen?
In principe niet. Spelers die vaker dan 1 keer per week willen spelen, hebben compensatie
nodig. De technische commissie moet dit vóór 1 maart van het betreffende jaar voor je
aanvragen bij de KNLTB. Als je compensatie krijgt, moet je voor beide teams minimaal 4
keer spelen.

Mag ik invallen in een ander team?
Ja, dat mag. Maar houd hierbij rekening met het volgende: Je mag niet meerdere keren per
week in verschillende teams spelen. De week begint volgens de KNLTB op maandag en
eindigt op zondag. Let ook goed op de klassenverschillen. De klassen binnen de
verschillende competitiesoorten zijn namelijk niet gelijkwaardig; de 4e klasse zaterdag
gemengd, is niet gelijk aan de 4e klasse zondag gemengd. De regels hiervoor zijn wat
ingewikkeld en de KNLTB heeft een enorme tabel die je hiervoor kunt raadplegen, maar het
is het eenvoudigst en het verstandigst om de verenigingscompetitieleider even te vragen of
het wel of geen probleem is als je bij een ander team invalt. Even navragen voorkomt
situaties waarin je met alle goede bedoelingen bij andere teams invalt, en daarna niet meer
in je eigen team mee mag spelen omdat je te vaak in een te lage of te hoge klasse hebt
gespeeld.

The End

Bedankt voor het lezen, we hopen dat dit document je vragen heeft beantwoord. Mochten er
naar aanleiding van dit document nog vragen zijn, kan je deze richten aan:
pr@starkenborgh.nl
. Feedback wordt zeer op prijs gesteld!
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Bijlage 1
Competitiesoorten waar G.T.V. van Starkenborgh in 2016 aan mee doet. Bovenaan staat of
de competitie landelijk of regionaal is, daaronder wordt de soort verder gespecificeerd
(dames/heren/gemengd, met of zonder enkels, leeftijdsgroep). Op de derde regel wordt de
speeldag genoemd, en op de vierde regel zie je welke wedstrijden gespeeld worden (en dus
ook hoeveel). Deze info kan je terugvinden op
http://www.knltb.nl/tennissers/competitie/competitiezoeker
KNLTB Landelijk Voorjaar 2016

Regiocompetitie Noordoost Voorjaar 2016

Dames Dubbel Enkel Alle leeftijden

Dames Dubbel Enkel 17+

ZONDAG HELE DAG VOORJAAR

DINSDAG OCHTEND VOORJAAR

2XDD 4XDE

3XDD 2XDE

KNLTB Landelijk Voorjaar 2016

Regiocompetitie Noordoost Voorjaar 2016

Gemengd Dubbel l Enkel 35+

Dames Dubbel 17+

ZONDAG HELE DAG VOORJAAR

DONDERDAG OCHTEND VOORJAAR

1XDD 1XDE 1XHD 1XHE 1XGD

4XDD

KNLTB Landelijk Voorjaar 2016

Regiocompetitie Noordoost Voorjaar 2016

Gemengd Dubbel Enkel Alle leeftijden

Heren Dubbel50+

ZONDAG HELE DAG VOORJAAR

MAANDAG HELE DAG VOORJAAR

1XDD 2XDE 1XHD 2XHE 2XGD

4XHD

KNLTB Landelijk Voorjaar 2016

Regiocompetitie Noordoost Voorjaar 2016

Heren Dubbel Enkel Alle leeftijden

Gemengd Dubbel17+

ZONDAG HELE DAG VOORJAAR

VRIJDAG AVOND VOORJAAR

2XHD 4XHE

1XDD 1XHD 2XGD

KNLTB Landelijk Voorjaar 2016

Regiocompetitie Noordoost Voorjaar 2016

Heren Dubbel Enkel 35+

Jongens Dubbel Enkel 1117
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ZONDAG HELE DAG VOORJAAR

VRIJDAG MIDDAG VOORJAAR

2XHD 4XHE

1XJD 2XJE

KNLTB Landelijk Voorjaar 2016

Regiocompetitie Noordoost Voorjaar 2016

Jongens Dubbel Enkel 1114

Meisjes 1117

ZONDAG HELE DAG VOORJAAR

VRIJDAG MIDDAG VOORJAAR

2XJD 4XJE

KNLTB Landelijk Voorjaar 2016

Regiocompetitie Noordoost Voorjaar 2016

Jongens Dubbel Enkel 1117

Dames Dubbel Enkel Alle leeftijden

ZONDAG HELE DAG VOORJAAR

ZATERDAG HELE DAG VOORJAAR

2XJD 4XJE

2XDD 4XDE

KNLTB Landelijk Voorjaar 2016

Regiocompetitie Noordoost Voorjaar 2016

Meisjes 1114

Gemengd Dubbel Enkel Alle leeftijden

ZONDAG HELE DAG VOORJAAR

ZATERDAG HELE DAG VOORJAAR
1XDD 1XDE 1XHD 1XHE 1XGD

KNLTB Landelijk Voorjaar 2016

Regiocompetitie Noordoost Voorjaar 2016

Meisjes 1117

Gemengd Dubbel Enkel 35+

ZONDAG HELE DAG VOORJAAR

ZATERDAG HELE DAG VOORJAAR
1XDD 1XDE 1XHD 1XHE 1XGD

KNLTB Landelijk Voorjaar 2016 (1e en 2e klasse)

Regiocompetitie Noordoost Voorjaar 2016

Gemengd Dubbel Enkel 1114

Gemengd Dubbel 17+

ZONDAG HELE DAG VOORJAAR

ZATERDAG HELE DAG VOORJAAR

1XJD 2XJE

1XDD 1XHD 2XGD

KNLTB Landelijk Voorjaar 2016 (2e en 3e klasse)

Regiocompetitie Noordoost Voorjaar 2016
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Gemengd Dubbel Enkel 1117

Heren Dubbel Enkel Alle leeftijden

ZONDAG HELE DAG VOORJAAR

ZATERDAG HELE DAG VOORJAAR

1XJD 2XJE

2XHD 4XHE

KNLTB Landelijk Voorjaar 2016 (Hoofdklasse en 1e
klasse)

Regiocompetitie Noordoost Voorjaar 2016

Gemengd Dubbel Enkel 1117

Heren Dubbel Enkel35+

ZONDAG HELE DAG VOORJAAR

ZATERDAG HELE DAG VOORJAAR

2XGD 1XJD 2XJE

2XHD 4XHE

KNLTB Landelijk Voorjaar 2016 (Hoofdklasse)

Regiocompetitie Noordoost Voorjaar 2016

Gemengd Dubbel Enkel 1114

Heren Dubbel 35+

ZONDAG HELE DAG VOORJAAR

ZATERDAG MIDDAG VOORJAAR

2XGD 1XJD 2XJE

5XHD

