
Najaarscompetitie 2015 
De inschrijving voor de najaarscompetitie  is vanaf nu mogelijk en wel bij: 
Adri Bozelie  kbozelie@quicknet.nl of Aligonda Reedijk   f.reedijk@kpnplanet.nl 
De inschrijving sluit 26 mei 2015 
De KNLTB najaarscompetitie 2015  komt in de plaats van alle bestaande najaars-
/herfstcompetities die voorgaande jaren al in een aantal regio’s/districten werden 
aangeboden. Deze najaarscompetitie is een landelijke competitie, maar bij de indeling is het 
streven om ploegen zoveel mogelijk op regionaal/districtsniveau tegen elkaar te laten 
uitkomen. Voordeel van het landelijk aanbieden van deze competitie is dat vaker makkelijker 
over districtsgrenzen heen gespeeld kan worden, zodat de reisafstanden, waar mogelijk, 
zoveel mogelijk worden beperkt. Andere voordelen van deze nieuwe najaarscompetitie zijn 
dat alle competitiesoorten in heel Nederland in dezelfde vorm worden aangeboden en dat 
speeldata en toegepaste regels ook voor iedereen gelijk zijn. 
 

Speeldata najaarscompetitie 2015  
Donderdagmorgen  aanvang 9.00 uur 10,17,24 september en 1,8,15,22 oktober 
 
Vrijdagmiddag aanvang 13.00 uur 11,18,25 september en 2,9,16,23 oktober 
 
Zaterdag  9.00-14.00  12,19,26 september en 3,10,17,24 oktober 
 
Zondag  9.00-14.00  13,20,27 september en 4,11,18,25 oktober 
 
 

Inschrijfmogelijkheden bij MTC najaarscompetitie 2015   
Donderdagmorgen  DD 17+  4xDD 
 
Vrijdagmiddag  DD 50+  4xDD 
    HD 50+  4xHD 
    GD 50+  1xDD,1xHD,2xGD 
 
Zaterdag   D 17+  4xDE,2xDD 
    D 17+  2xDE,3xDD 
    DD 17+  4xDD 
    DD 35+  4xDD 
    H 17+  4xHE,2xHD 
    H 17+  2xHE,3xHD 
    HD 17+  4xHD 
    HD 35+  4xHD 
    G 17+  1xDE,1xHE,1xDD,1xHD,1xGD 
    GD 17+  1xDD,1xHD,2xGD 
    GD 35+  1xDD,1xHD,2xGD 
    G 11t/m17 1xME,1xJE,1xMD,1xJD,1xGD 
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Zondag   Dames  4xDE,2xDD 
    Heren  4xHE,2xHD 
    Gemengd 1xDE,1xHE,1xDD,1xHD,1xGD 
    M 11t/m14 4xME,2xMD 
    J 11t/m14 4xJE,2xJD 
    G 11t/m14 1xME,1xJE,1xMD,1xJD,1xGD 
    M 11t/m17 4xME,2xMD 
    J 11t/m17 4xJE,2xJD 
    G 11t/m17 1xME,1xJE,1xMD,1xJD,1xGD 
  
 
 

Leeftijden 
Deelname aan de najaarscompetitie : 
17+ is alleen mogelijk voor die spelers en speelsters die geboren zijn vòòr 1 januari 1999 
 
50+ is alleen mogelijk voor die spelers en speelsters die geboren zijn vòòr 1 januari 1966 
 
11 t/m 14 jaar is alleen mogelijk voor die spelers en speelsters die geboren zijn op of na 1 
jan 2001 en vòòr 1 januari 2005. Leeftijdsdispensatie in uitzondering voor kinderen die in het 
bezit zijn van een geel paspoort. 
 
11 t/m 17 jaar is allen mogelijk voor die spelers en speelsters die geboren zijn op of na 1 
januari 1998 en vòòr 1 januari 2005. Leeftijdsdispensatie in uitzondering voor kinderen die in 
het bezit zijn van een geel paspoort. Verder is het mogelijk om in een ploeg per speeldag 
maximaal één speler op te stellen die geen junior is. Deze speler moet echter geboren zijn op 
of na 1 januari 1997 
 
Gemengd, heren en damescompetitie (senioren) op zondag geldt geen leeftijdsbeperking, 
zodat – in alle klassen- ook junioren kunnen worden opgesteld. 
 
 

Inschrijving competitie obv ploeggemiddelde 
De ploegen worden in een klasse ingedeeld op basis van hun ploeggemiddelde. 
Het puntengemiddelde van een ploeg in een competitiesoort waarin zowel enkels als 
dubbels worden gespeeld, wordt berekend volgens de wijze zoals beschreven in artikel V-02 
lid 2 van het Competitiereglement (CR). Voor dubbelcompetities geldt de berekeningswijze 
als beschreven in art. V/02 lid 3. Met dien verstande dat de bond bij het indelen van de 
Najaarscompetitie uitgaat van de actuele rating van de spelers (in plaats van de 
speelsterktes). 
Het competitiereglement kun je vinden op de site van de KNLTB. 
 
 
 



 

Wijzigingen tov vorig jaar 
Voor junioren die niet op zondag kunnen (of mogen) spelen biedt de bond met ingang van 
de najaarscompetitie 2015 de competitiesoort Gemengd 11 t/m 17 jaar aan (ME, JE, MD, JD, 
GD). 
 
Dit jaar zijn er 2 soorten Heren en Damescompetities op zaterdag. Een vorm met 4 enkels en 
2 dubbels  en een vorm met 2 enkels en 3 dubbels. 
 
Uit onderzoek is gebleken dat er bij de 17+ en 35+ competitiesoorten in het najaar bijna 
geen verschillen waren op het gebied van leeftijd. Om versnippering –en daarmee de kans 
op grotere reisafstanden- te voorkomen, wordt in de editie van 2015 alleen 17+ 
aangeboden. 
 

Opstelling in dubbelcompetities 
In de Najaarscompetitie mag in een competitiewedstrijd niet tweemaal met dezelfde partner 
gespeeld worden. Dit is afwijkend in vergelijking met de Voorjaarscompetitie in de regio’s 
Noordwest en Noordoost. Hier is men namelijk gewend om met een vaste partner te 
spenen, hetgeen in de Najaarscompetitie met een landelijke opzet (met overal dus dezelfde 
regels) niet toegestaan. 
 

Kosten 
KNLTB bijdrage per team 36,50 + 2 kokers ballen per thuiswedstrijd (7,50 per koker) Dus bij 
bv 3 thuiswedstrijden moet het team 81,50 betalen (36,50 + 45). 
 


