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HOOFDSTUK I Algemene bepalingen, definities en afkortingen

01  Toernooireglement, Reglement Nationale Ranglijsttoernooien en KNLTB Ranglijst en 
Reglement Jeugdranglijsttoernooien

1. Dit reglement is genaamd het Toernooireglement van de KNLTB.
2.  Zoals bepaald in artikel 16 lid 3 van het Algemeen Reglement wordt in het 

Toernooireglement (TR) alles inzake de organisatie van en deelname aan toernooien 
vermeld, voor zover hieromtrent niet reeds bepalingen in de Statuten of in een ander 
reglement dan dit reglement zijn opgenomen. 

3.  Zoals bepaald in artikel 16 lid 5 van het Algemeen Reglement wordt in het Reglement 
voor de Nationale Ranglijsttoernooien en KNLTB Ranglijst (RNR) uitsluitend datgene 
vermeld wat met betrekking tot de organisatie van en deelname aan de Nationale 
Ranglijsttoernooien (NRT) afwijkt van hetgeen in het Toernooireglement is bepaald.

4.  Zoals bepaald in artikel 16 lid 8 van het Algemeen Reglement wordt in het Reglement 
Jeugdranglijsttoernooien (RJR), uitsluitend datgene vermeld wat met betrekking tot de 
organisatie van en deelname aan jeugdranglijsttoernooien (JRT), afwijkt van hetgeen in 
het Toernooireglement is bepaald.

5.  Wanneer in dit reglement voor een persoon de mannelijke vorm wordt gebruikt, wordt 
tevens de vrouwelijke vorm bedoeld, tenzij uit de strekking van het artikel anders blijkt.

02 Definities en afkortingen

In dit reglement wordt verstaan onder:
1. a. ITF: International Tennis Federation.
 b. TE: Tennis Europe
 c. KNLTB: Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond.
 d. Bond: KNLTB.
 e.  District: een niet-rechtspersoonlijkheid bezittende, geografisch bepaalde eenheid 

binnen de KNLTB, zoals nader bepaald in artikel 16 van de Statuten.
 f.  Vereniging: een vereniging die het lidmaatschap van de KNLTB heeft verkregen.
 g.  Wedstrijdcomité: een groep van personen, niet zijnde een vereniging, die zich ten 

doel stelt één of meer wedstrijden te organiseren en als zodanig als aangeslotene in 
contractuele relatie tot de KNLTB staat.

 h. Statuten: de Statuten van de KNLTB.
 i. Algemeen Reglement (AR): het Algemeen Reglement van de KNLTB.
 j.  Reglement voor de Tennisarbitrage (TAR): het reglement zoals bepaald in artikel 16 

lid 7 van het AR.
 k.  Spelregels: de regels, vastgesteld door de ITF in de Engelse taal, volgens welke het 

tennisspel dient te worden gespeeld.
 l.  Tennisspelregels: de officiële door de KNLTB gepubliceerde vertaling van de door de 

ITF vastgestelde spelregels.
 m. Reglement Fair Play:  het reglement zoals bepaald in artikel 16 lid 11 van het AR.
 n.  Strafpuntensysteem (SPS): systeem waarmee tijdsoverschrijdingen en wangedrag 

van een speler kunnen worden bestraft (Bijlage-C).
 o.  Administratieve overtreding (AO): overtreding van een voorschrift of het niet-

nakomen van een verplichting verband houdende met de organisatie van een door 
de KNLTB of met goedkeuring van de KNLTB gehouden evenement en als zodanig 
vermeld in dit reglement.

2. a. Bondsbestuur: het bestuur van de KNLTB.
 b.  Landelijke werkgroep arbitrage (LWA): een werkgroep van de KNLTB belast met de in 

artikel 17 van de Statuten bedoelde taken, voor zover deze betrekking hebben op de 
arbitrage bij wedstrijden en partijen.

 c. Tuchtraad: de raad, zoals bepaald in artikel 15 lid 2 sub a. van het AR.
 d. Raad van Beroep: de raad, zoals bepaald in artikel 15 lid 2 sub b. van het AR.
 e.  Landelijke Commissie Administratieve Overtredingen (LCAO): de commissie die is 

genoemd in artikel 7 van het Algemeen Reglement.
 f. Districtsraad: de raad, zoals bepaald in artikel 16 lid 5 van de Statuten.



8

3. a. Bondsjaar: de periode van één januari tot en met eenendertig december.
 b.  Wedstrijdbulletin: een publicatie, die mededelingen en aanvullende regelgeving 

bevat met betrekking tot de organisatie van competities en/of toernooien, jaarlijks 
uitgegeven door de KNLTB.

 c.  Bondskaarthouder: degene, die zonder lid van de KNLTB te zijn, het recht heeft 
verkregen deel te nemen aan één of meer door de KNLTB goedgekeurde toernooien 
en die als zodanig door de KNLTB is ingeschreven.

 d.  Junioren: degenen, die in het betreffende bondsjaar de zeventienjarige leeftijd 
hebben bereikt of bereiken danwel jonger zijn.

 e.  Senioren: degenen, die in het betreffende bondsjaar de achttienjarige leeftijd hebben 
bereikt of bereiken danwel ouder zijn.

 f.  Veteranen: degenen, die in het betreffende bondsjaar de vijfendertigjarige leeftijd 
hebben bereikt of bereiken danwel ouder zijn.

4. a.  Toernooi: een samenhangend geheel van partijen die binnen een bepaald 
tijdsverloop worden verspeeld.

 b.  Toernooipartij (ook wel partij genoemd): een partij tussen twee spelers of twee 
dubbelspelparen die deel uitmaakt van een toernooi.

 c.  Goedgekeurd toernooi: een toernooi waarvoor de KNLTB toestemming heeft 
verleend.

 d.  Open toernooi: een toernooi zoals bedoeld in lid a waaraan uitsluitend mogen 
deelnemen diegenen, die lid zijn van een vereniging, persoonlijk lid van de KNLTB 
zijn, bondskaarthouder zijn of lid zijn bij een andere bij de ITF aangesloten bond.

 e.  Ranglijsttoernooi: een open toernooi zoals bedoeld in lid d waarbij punten behaald 
kunnen worden die meetellen voor een ranglijst.

 f.  Besloten toernooi: een open toernooi zoals bedoeld in lid d waarbij de deelnemers 
dienen te voldoen aan door de toernooiorganisator vast te stellen aanvullende 
criteria.

 g.  Circuit: een samenhangend geheel van open toernooien die binnen een bepaald 
tijdsverloop worden georganiseerd.

5. a.  Deelnemer: speler die of dubbelspelpaar dat heeft ingeschreven voor een toernooi 
en is geaccepteerd

 b.  Spelsoorten: damesenkelspel, herenenkelspel, damesdubbelspel, herendubbelspel 
en gemengddubbelspel.

 c.  Categorie: toernooi of deel van een toernooi waaraan, met inachtneming van 
hetgeen is bepaald in artikel 31 van dit reglement mogen deelnemen:

  (1) spelers met een bepaalde speelsterkteaanduiding en/of
  (2) spelers met een bepaalde actuele rating op een vastgesteld moment
  (3) spelers behorende tot een bepaalde leeftijdsgroep.
  (4) (3) in combinatie met (1) of (2).
 d.  Onderdeel (ook wel rubriek of toernooionderdeel genoemd): toernooi of deel van 

een toernooi, waarin uitsluitend één der vijf spelsoorten van een bepaalde categorie 
wordt gespeeld.

 e.  Speelschema: schema dat aangeeft hoe de partijen van een onderdeel worden 
gespeeld.

 f.  Poule: groep van deelnemers die volgens het poulesysteem partijen spelen tegen 
alle andere deelnemers in die poule.

 g.  Bye: open plaats in het speelschema doordat het aantal deelnemers kleiner is dan 
het maximum dat in dit speelschema kan worden opgenomen.

 h.  Walk-over: partij die zonder te spelen gewonnen wordt gegeven aan de 
tegenstander(s).

 i.  Opgave: partij die na aanvang voortijdig gewonnen wordt gegeven door een van de 
deelnemers.

 j.  Beslissend Punt Systeem (BPS): telmethode conform Bijlage IV van de  
Tennisspelregels.
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 k.  Korte sets: telmethode conform Tennisspelregels 5 en 6 en Bijlage IV van de 
Tennisspelregels. 

 l.  Beslissende wedstrijdtiebreak (tot en met 7 of 10 punten): telmethode conform 
Tennisspelregels 5 en 6 en Bijlage IV van de Tennisspelregels.

6. a.  Toernooiorganisator: de organisatie of de persoon, die van de KNLTB toestemming 
heeft gekregen voor het organiseren van een open toernooi.

 b.  Toernooileiding: de personen, benoemd door de toernooiorganisator, die met de 
regeling van het toernooi zijn belast.

 c.  Toernooileider: de persoon, benoemd door de toernooiorganisator en deel 
uitmakend van de toernooileiding, die is belast met de taken genoemd in 
dit reglement, een lidmaatschap heeft bij de KNLTB of van een bij de KNLTB 
aangesloten vereniging en in het bezit dient te zijn van een geldig VTL-certificaat.

 d.  VTL-certificaat: het certificaat dat door de KNLTB wordt toegekend op grond van 
gebleken deskundigheid ter zake van de organisatie van toernooien.

 e.  Bondsgedelegeerde: degene die namens de KNLTB toezicht houdt op de organisatie 
van een goedgekeurd toernooi en op de naleving van de reglementen tijdens dat 
toernooi.

 f.  Hoofdscheidsrechter: bondsscheidsrechter, die namens de KNLTB is belast met de 
algehele leiding van de arbitrage bij een bepaald toernooi.

 g.  Scheidsrechter: degene, die een partij leidt, toeziet op de naleving van de spelregels, 
de stand afroept en de puntentelling bijhoudt.

 h.  Arbitrageassistenten: degenen, die de scheidsrechter bij het leiden van een partij 
behulpzaam zijn als lijnrechter, voetfoutrechter en netrechter.

 i.  Bondsscheidsrechter: scheidsrechter, die is benoemd tot bondsscheidsrechter 
volgens de regels daaromtrent vermeld in het Reglement voor de Tennisarbitrage.

 j.  Toezichthouder: een bondsscheidsrechter, die door de landelijke Werkgroep 
Arbitrage is belast met de taken genoemd in dit reglement.

 k.  Affiche (aankondigingbiljet): een biljet, door middel waarvan bekend wordt gemaakt 
dat ee n toernooi wordt gehouden.

 l.  Inschrijfformulier: een formulier, dat door de toernooiorganisator beschikbaar wordt 
gesteld aan diegenen, die aan dit toernooi wensen deel te nemen, en waarop de 
voor de toernooiorganisator noodzakelijke gegevens dienen te worden ingevuld. Dit 
formulier kan zowel via internet als op papier worden aangeboden.

 m.  Bijzondere toernooibepalingen: regels die voor elk toernooi worden opgesteld en 
van toepassing zijn naast de bepalingen in dit reglement.

7. a.  Ledenpas: het jaarlijks door de KNLTB aan elk van zijn leden af te geven bewijs van 
lidmaatschap, waarop ook de voor het deelnemen aan competities en toernooien 
relevante gegevens zijn vermeld.

 b.  Speelsterktecategorie: de basistennisvaardigheid ingeschaald in een bandbreedte 
variërend van speelsterktecategorie 1 tot en met 9. De toekenning wordt jaarlijks 
bepaald aan de hand van een speelsterktesysteem dat beoogt iedereen in te 
schalen in de juiste bandbreedte. Dit systeem wordt jaarlijks door het bondsbestuur 
vastgesteld en gepubliceerd in het wedstrijdbulletin en op de website van de KNLTB.

 c.  Eindejaarsrating: rekenkundig deel van het speelsterktesysteem dat gehanteerd 
wordt bij de inschaling van iedereen in een speelsterktecategorie.

 d.  Rating: rekenkundig deel van het speelsterktesysteem dat wordt gebruikt om de  
eindejaarsrating te kunnen vaststellen.

 e.  Actuele rating: de waarde van de rating die iemand op het moment van raadplegen 
heeft.

 f.  Speelsterktecategorie 1-, 2-, 3-, 4-, 5-, 6-, 7-, 8-, 9-enkelspelspeler: degene, 
aan wie onder verantwoordelijkheid van de KNLTB voor het enkelspel de 
speelsterkteaanduiding 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 respectievelijk 9 is gegeven.

 g.  Speelsterktecategorie 1-, 2-, 3-, 4-, 5-, 6-, 7-, 8-, 9-dubbelspelspeler: degene, 
aan wie onder verantwoordelijkheid van de KNLTB voor het dubbelspel de 
speelsterkteaanduiding 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 respectievelijk 9 is gegeven.
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 h.  Tennisdomicilie: het domicilie, dat een tennisser geacht wordt te hebben als gevolg 
van:

   (1) de plaats van vestiging van de vereniging, waarvoor hij voorjaarscompetitie 
speelt.

  Ofwel, als (1) niet van toepassing is:
  (2) de plaats van vestiging van de vereniging, waarvan hij lid is.
  Ofwel als (1) en (2) niet van toepassing zijn:
  (3) de gemeente waar hij woonachtig is.
   In afwijking van het bepaalde onder (1) en (2) kunnen de betreffende districtsraden  

na onderling schriftelijk overleg een tennisser toestaan zijn domicilie te kiezen in de 
plaats waar hij woonachtig is. Indien hij geen competitie speelt en van meer dan één 
vereniging lid is, dient hij zelf aan te geven, welke vereniging bepalend is voor zijn 
tennisdomicilie.

   Indien hij volgens het bepaalde in het Competitiereglement dispensatie heeft 
aangevraagd en verkregen om voor maximaal twee verenigingen, competitie te 
spelen, dient hij zelf aan te geven, welke van die twee verenigingen waarvoor hij 
competitie speelt, bepalend is voor zijn tennisdomicilie.

 i.  Nederlandse tennisser: de tennisser, die de Nederlandse nationaliteit bezit, tenzij hij 
in overeenstemming met de bepalingen van de ITF een andere tennisnationaliteit 
heeft verkregen, alsmede de tennisser, die een andere nationaliteit bezit, maar ten 
minste de laatste drie jaren metterwoon in Nederland gevestigd is geweest en die 
met goedkeuring van het bondsbestuur de Nederlandse tennisnationaliteit heeft 
gekozen door hieromtrent een schriftelijke verklaring aan dat bestuur af te leggen.

8. a.  Speelterrein: het tennispark waarop c.q. de tennishal waarbinnen zich de 
tennisbanen, het clubhuis en de kleedgelegenheid bevinden.

 b.  Tennisbaan: het speelveld, zoals beschreven in regel 1 van de Tennisspelregels, 
alsmede de uitlopen achter de achterlijnen en naast de zijlijnen van het speelveld.

 c.  Toplaag: het materiaal, waarvan het oppervlak van een tennisbaan is vervaardigd.

03 Aanwezigheid Toernooireglement

Tijdens een toernooi dienen bij de toernooileider de laatst verschenen KNLTB-uitgave van 
het Toernooireglement en van de Tennisspelregels aanwezig te zijn.

04 Aanduidingen in de marge 

1. a.  De aanduiding “D” in de marge naast een artikel of een deel van een artikel 
betekent dat van het bepaalde in dit artikel of in het deel van dit artikel dispensatie 
door het bondsbestuur mogelijk is.

 b.  Een verzoek om dispensatie dient door de belanghebbende schriftelijk en 
gemotiveerd bij het bondsbestuur te worden ingediend. In geval van een verleende 
dispensatie worden de belanghebbenden schriftelijk in kennis gesteld.

2.  De aanduiding “P” in de marge naast een artikel of een deel van een artikel betekent 
dat publicatie van de aldaar aangekondigde beslissing in het wedstrijdbulletin en/of op 
de website van de KNLTB dient te geschieden.

3.  De aanduiding “S” in de marge naast een artikel of een deel van een artikel betekent 
dat bij overtreding van het bepaalde in dit artikel of in het deel van dit artikel een 
strafmaatregel, vermeld in hoofdstuk X kan worden genomen.

4.  De aanduiding “A” in de marge naast een artikel of een deel van een artikel betekent 
dat overtreding respectievelijk niet-nakomen van het gestelde in dit artikel of in het 
deel van dit artikel als administratieve overtreding wordt aangemerkt.

5.  Als de betreffende aanduiding ter hoogte van het nummer van het artikel is geplaatst, 
heeft de aanduiding betrekking op het gehele artikel. Als de betreffende aanduiding ter 
hoogte van een bepaald lid of een bepaalde alinea van een artikel is geplaatst, heeft de 
aanduiding alleen betrekking op dat lid of die alinea van het artikel.
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05 Bijlagen

1.  In Bijlage-A zijn de richtlijnen voor het spelen van partijen zonder scheidsrechter 
opgenomen. 

2. In Bijlage-B is opgenomen wat onder correct gedrag wordt verstaan.
3. In Bijlage-C is het strafpuntensysteem (SPS) opgenomen.
4. In Bijlage-D is de kledingreclamecode opgenomen.
5. In Bijlage-E is de regeling met betrekking tot sanitaire onderbrekingen opgenomen.
6. In Bijlage-F is de regeling met betrekking tot coaching opgenomen.
7. In Bijlage-G zijn de eisen voor ballen, tennisbanen en accommodatie opgenomen.
8.  In Bijlage-H is opgenomen de samenstelling van het afvalsysteem of het aansluitende 

poulesysteem.
9.  De inhoud van deze bijlagen wordt vastgesteld door het bondsbestuur, waarbij 

aansluiting wordt gezocht bij de overeenkomstige internationale regelgeving.
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HOOFDSTUK II Organiseren van toernooien

06 Toernooien

Als in dit reglement over toernooien wordt gesproken, worden tevens partijen bedoeld, 
tenzij uit de strekking van het betreffende artikel anders blijkt.

07 Wie mogen toernooien organiseren

Toernooien mogen worden georganiseerd door:
a. de KNLTB;
b. de districten van de KNLTB;
c. de erkende verenigingen en de erkende wedstrijdcomités;
d. andere organisatoren, die hiertoe door het bondsbestuur bevoegd zijn verklaard.
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HOOFDSTUK III  Soorten toernooien/kampioenschappen en bepalingen 
inzake goedkeuring

08 Soorten toernooien

1. Een toernooiorganisator kan (een combinatie van) de volgende toernooien organiseren:
 a. een Nationaal Ranglijsttoernooi;
 b. een jeugdranglijsttoernooi;
 c. een veteranenranglijsttoernooi;
 d. een rolstoeltennisranglijsttoernooi;
 e.  een open toernooi met één of meer van de hierna genoemde 

speelsterktecategorieën: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
 f.  een open toernooi met één of meer van de hierna genoemde 

speelsterktecategorieën: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, alle speelsterktecategorieën met een 
minimum- en/of maximumleeftijd;

 g. een open toernooi waarbij de indeling plaats vindt op basis van de actuele rating;
 h.  een open toernooi waarbij de indeling plaats vindt op basis van de actuele rating 

met een minimum- en/of maximumleeftijd;
 i. een open toernooi in de leeftijdsgroepen vanaf 35 jaar;
 j.  een open toernooi met één of meer van de hierna genoemde leeftijdsgroepen: t/m 

12 jaar, t/m 14 jaar, t/m 16 jaar, t/m 17 jaar, t/m 18 jaar;
 k. een besloten toernooi;
 l. andere door de KNLTB goedgekeurde toernooien.
2.  In toernooien waarbij aan categorieën een leeftijdsgrens is verbonden geldt zonder 

uitzondering 31 december van het betreffende bondsjaar als peildatum.

09 Landskampioenschappen

De KNLTB kan uitsluitend voor Nederlandse tennissers toernooien organiseren:
a.  om het kampioenschap van Nederland. Deelname is alleen mogelijk op basis van 

regels, die worden vastgesteld door het bondsbestuur.
b.  om het kampioenschap van Nederland in de leeftijdsgroepen t/m 12 jaar, t/m 14 jaar, 

t/m 16 jaar en t/m 18 jaar. Deelname is alleen mogelijk op basis van regels, die worden 
vastgesteld door het bondsbestuur.

c.  om het kampioenschap van Nederland voor veteranen in diverse leeftijdsgroepen. 
Deelname is alleen mogelijk op basis van regels - inclusief de bepaling van de 
leeftijdsgroepen - die worden vastgesteld door het bondsbestuur.

d.  om het kampioenschap van Nederland voor rolstoeltennissers. Deelname is alleen 
mogelijk op basis van regels, die worden vastgesteld door het bondsbestuur.

10 Districtskampioenschappen en masterstoernooi

1.  Districten kunnen uitsluitend voor junioren, die hun tennisdomicilie in het betreffende 
district hebben, jaarlijks toernooien om het districtskampioenschap in de gewenste 
leeftijdsgroepen organiseren.

2.  Districten kunnen een masterstoernooi organiseren. Deelname is alleen mogelijk op 
basis van regels, die worden vastgesteld door de districtsraad.

11 Goedkeuring vereist

S 1.  Voor de organisatie van een toernooi is goedkeuring door het bondsbestuur vereist, dat 
aan die goedkeuring voorwaarden kan verbinden.

2.  Het bondsbestuur kan een reeds verleende goedkeuring intrekken. Dit intrekken van 
een reeds verleende goedkeuring wordt schriftelijk en gemotiveerd ter kennis van de 
betreffende toernooiorganisator gebracht.
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12 Aanvraag goedkeuring

De goedkeuring voor de organisatie van een toernooi zoals genoemd in artikel 08 van dit 
reglement dient bij de KNLTB te worden aangevraagd, vóór een door de KNLTB aan te geven 
datum.

S 13 Goedkeuring affiche, inschrijfformulieren en bijzondere toernooibepalingen

De toernooiorganisator is verplicht, alvorens het affiche (indien er een affiche wordt 
uitgegeven), de inschrijfformulieren en de bijzondere toernooibepalingen te (laten) 
vervaardigen, de ontwerpteksten van beide ter goedkeuring voor te leggen aan de 
bondsgedelegeerde.
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HOOFDSTUK IV Bepalingen voor toernooien

S 14 Benoeming toernooileiding

De toernooiorganisator benoemt een toernooileiding, die met de regeling van het toernooi 
belast is zonder dat dit de toernooiorganisator van zijn verantwoordelijkheid tegenover de 
KNLTB ontheft. Tijdens het toernooi dient er te allen tijde vanuit de toernooileiding minimaal 
één persoon bereikbaar te zijn die in het bezit is van een geldig VTL-certificaat.

S 15 Benoeming toernooileider

De toernooiorganisator wijst uit de toernooileiding de toernooileider aan. De toernooileider 
heeft een lidmaatschap bij de KNLTB of van een bij de KNLTB aangesloten vereniging. 
Hij dient in het bezit te zijn van een geldig VTL-certificaat en gedurende het toernooi 
bereikbaar te zijn om de bevoegdheden die volgens dit reglement aan de toernooileider zijn 
toebedeeld, op elk moment te kunnen uitoefenen.

16 Deelnemen toernooileider

De toernooileider mag met toestemming van de bondsgedelegeerde aan het toernooi 
deelnemen en/of als scheidsrechter daarin optreden.

BIJZONDERE TOERNOOIBEPALINGEN

S 17 Wat altijd moet worden geregeld

Voor elk toernooi dienen bijzondere toernooibepalingen te worden opgesteld geldend voor 
het betreffende toernooi en die van toepassing zijn naast de bepalingen in dit reglement 
aangaande:
1.  het soort toernooi en het stellen van beperkingen aan de deelname volgens het 

bepaalde in artikel 08 van dit reglement.
2. de begin- en einddatum van het toernooi.
3. de verschillende onderdelen die worden verspeeld.
4. de manier waarop het speelschema van de verschillende onderdelen wordt vastgesteld.
5. het maximum aantal onderdelen waarvoor ingeschreven mag worden.
6.  het gebruik maken van artikel 52 lid 1 sub b van dit reglement, indien er in een 

onderdeel geen categoriespelers inschrijven.
7.  het minimum totaal aantal partijen dat dient te worden gespeeld, wil het toernooi 

doorgang vinden.
8.  het maximum aantal partijen per onderdeel of het maximum totaal aantal partijen dat 

kan worden gespeeld.
9.  welke inschrijvingen niet aanvaard zullen worden bij overschrijding van het in lid 8 

gestelde maximum.
10.  de uiterste datum, waarop aan diegenen, die hebben ingeschreven, bericht krijgen van 

het niet-aanvaarden van hun inschrijving.
11.  de manier waarop er ingeschreven kan worden alsmede datum en tijdstip van sluiting 

van de inschrijving.
12.  de kosten van deelname aan de verschillende onderdelen en wanneer en op welke 

wijze deze dienen te worden voldaan.
13.  het aantal banen waarover de toernooileider kan beschikken, alsmede de toplaag van 

deze banen.
14.  het tijdstip, waarop dagelijks met de partijen wordt begonnen.
15.  het tijdstip, waarna dagelijks niet meer met een nieuwe partij wordt begonnen of een 

afgebroken partij wordt hervat.
16. de wijze waarop de speeltijden aan de deelnemers worden bekendgemaakt.
17.  het aantal minuten waarna een speler na afroep door of namens de toernooileider 

speelklaar op de baan dient te staan.
18. het minimum aantal prijzen, dat per onderdeel beschikbaar wordt gesteld.
19. het al dan niet van toepassing zijn van de kledingreclamecode.
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20.  de namen van de toernooiorganisator, bondsgedelegeerde, toernooileider, alsmede 
(indien aangesteld) hoofdscheidsrechter of toezichthouder.

S 18 Wat indien van toepassing moet worden geregeld

Voor zover van toepassing dienen bijzondere toernooibepalingen te worden opgesteld 
betreffende:
1.  het laten verspelen van partijen op dagen voorafgaande aan de officiële begindatum 

van het toernooi.
2.  vermelden of de onder artikel 17 lid 13 van dit reglement genoemde banen overdekt of 

overkapt zijn.
3. het indien nodig laten spelen van partijen bij kunstlicht.
4.  het indien nodig laten spelen van partijen op overdekte banen, overkapte banen en/of 

op banen met een andere toplaag.
5.  de uiterste datum, waarop aan diegenen die de kosten van deelname hebben voldaan 

maar van wie de inschrijving niet is aanvaard volgens artikel 17 lid 9 van dit reglement, 
de kosten van deelname wordt gerestitueerd.

6.  het wel of niet spelen op tijd conform hoofdstuk VIII van dit reglement.
7.  de onderdelen en/of ronden van het herenenkelspel en/of herendubbelspel waarin om 

drie gewonnen sets wordt gespeeld.
8.  het toepassen van het Beslissend Punt Systeem conform Bijlage IV van de 

Tennisspelregels.
9.  het toepassen van korte sets of beslissende wedstrijdtiebreak (7 punten of 10 punten) 

conform Tennisspelregels 5 en 6 en Bijlage IV van de Tennisspelregels.
10. het toepassen van een rustpauze overeenkomstig artikel 29d van de Tennisspelregels.

OVERIGE BEPALINGEN

A 19 Controle speelgerechtigdheid deelnemers

De toernooileider is verplicht om de essentiële gegevens (zoals lidmaatschap KNLTB, 
bondsnummer, speelsterkte, geslacht en indien van toepassing leeftijd) van de deelnemers 
te controleren door middel van vergelijking van de opgegeven gegevens met de gegevens 
zoals die in de database van de KNLTB vermeld staan. De controle en de eventuele 
correcties, die daaruit voortvloeien dienen op een dusdanig tijdstip te worden gedaan dat bij 
de loting alleen deelnemers die lid zijn van de KNLTB, toegelaten worden in de onderdelen 
waarin zij conform dit reglement mogen uitkomen.

S 20 Inschrijving weigeren

De toernooiorganisator kan de inschrijving van iemand weigeren en is verplicht de gronden 
van deze weigering aan de betrokkene(n) mede te delen.

S 21 Uitsluiten speler die ook voor een ander toernooi heeft ingeschreven

De toernooileider is verplicht om een speler, wanneer hem ter kennis komt dat deze het 
bepaalde in artikel 33 van dit reglement heeft overtreden, van deelname dan wel van 
verdere deelname aan het toernooi uit te sluiten en de bondsgedelegeerde alsmede de 
toernooileider en bondsgedelegeerde van het andere toernooi hierover te informeren.

S 22 Spelen op dagen voorafgaande aan het toernooi

1.  De toernooiorganisator mag partijen laten spelen op dagen voorafgaande aan de 
officiële begindatum van het toernooi, mits van dit voornemen melding is gemaakt in 
de bijzondere toernooibepalingen.

2.  De toernooiorganisator mag evenwel aan diegenen, die inschrijven, niet de eis stellen 
dat zij zich voor het spelen van partijen op dagen voorafgaande aan de officiële 
begindatum van het toernooi beschikbaar stellen. Het niet beschikbaar zijn op dagen 
voorafgaande aan de officiële begindatum van het toernooi kan geen reden zijn een 
inschrijving te weigeren.
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3.  Wanneer een speler bij zijn inschrijving heeft opgegeven op één of meer dagen 
voorafgaande aan de officiële begindatum van het toernooi beschikbaar te zijn, is hij 
verplicht te spelen indien de toernooileider hem daartoe oproept, tenzij die speler op 
de betreffende dag verplichtingen heeft of heeft gehad in een ander goedgekeurd 
toernooi.

23 Aanwijzen baan en begintijd

1.  De toernooileider wijst de baan aan waarop moet worden gespeeld en bepaalt het 
tijdstip waarop de partij moet beginnen, een en ander met inachtneming van het 
bepaalde in artikel 30 lid 6 en 7 van dit reglement.

2.  Indien een speler niet voldoet aan hetgeen in de bijzondere toernooibepalingen is 
bepaald omtrent speelklaar zijn, kan hij van (verdere) deelname in het betreffende 
onderdeel worden uitgesloten.

24 Aanwijzen scheidsrechters, toezichthouders en arbitrageassistenten

1.  De toernooileider wijst de scheidsrechter en eventueel de arbitrageassistenten voor een 
partij aan.

2.   Indien een toezichthouder is aangesteld, wijst de toernooileider de banen aan waarop 
deze functioneert.

25 Het bekorten van partijen

Wanneer de (weers)omstandigheden (van welke aard ook) tijdens een toernooi van dien 
aard zijn dat dit toernooi naar het oordeel van de toernooileider niet op de vastgestelde 
einddatum kan worden beëindigd indien alle nog te spelen partijen zouden worden 
verspeeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 30 lid 2 en 3 van dit reglement, kan 
de toernooileider besluiten dat in één of meer onderdelen alle op een bepaalde dag 
(resterende) geplande partijen bekort zullen worden door toepassing van:
a.  korte sets, indien dat systeem niet reeds van toepassing is conform het bepaalde in 

artikel 18 lid 9 van dit reglement,
b.  beslissende wedstrijdtiebreak (tot en met 7 punten) of beslissende wedstrijdtiebreak 

(tot en met 10 punten), indien dat systeem niet reeds van toepassing is conform het 
bepaalde in artikel 18 lid 9 van dit reglement,

c.  Beslissend Punt Systeem (BPS), indien dat systeem niet reeds van toepassing is 
conform het bepaalde in artikel 18 lid 8 van dit reglement,

welke alle drie tezamen, in combinatie met elkaar of afzonderlijk kunnen worden toegepast. 
Voor deze beslissing is de goedkeuring van de bondsgedelegeerde vereist. Andere 
maatregelen ter bespoediging van het verloop van het toernooi zijn niet toegestaan.
Indien een onderdeel in poulesysteem wordt gespeeld, dienen alle partijen in een 
afzonderlijke poule volgens dezelfde telmethode te worden gespeeld.

26 Niet-afspelen toernooi

1.  Wanneer een toernooi door overmacht niet op de gepubliceerde laatste speeldag 
afgespeeld kan worden, kan de toernooiorganisator in overleg met de betrokken 
spelers bepalen dat het toernooi op een later tijdstip alsnog wordt afgespeeld.

2.  Indien de toernooiorganisator en de betrokken spelers niet tot overeenstemming 
komen over een geschikt tijdstip om het toernooi af te spelen, dan wordt het toernooi 
niet afgespeeld. In dat geval worden voor de speelsterkteregistratie slechts de partijen 
verwerkt die volledig gespeeld zijn op het moment van afbreken van het toernooi. De 
prijzen worden uitgekeerd op basis van het resultaat van de laatst gespeelde partij.

P 27 Gebruik toernooiprogramma

De toernooiorganisator dient voor het aanleveren van de uitslagen voor de 
speelsterkteregistratie gebruik te maken van een toernooiprogramma dat is goedgekeurd 
door de KNLTB. De lijst van goedgekeurde toernooiprogramma’s en de versie waarvan 
minimaal gebruik dient te worden gemaakt, worden op de website van de KNLTB 
gepubliceerd.
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S,A 28 Doorsturen resultaten naar KNLTB

1.  De toernooiorganisator dient de uitslagen van alle partijen in het toernooi, volledig 
ingevuld, rechtstreeks vanuit het toernooiprogramma naar de KNLTB te verzenden, 
uiterlijk om 12.00 uur op de dag nadat de finales zijn gespeeld.

2.  Naast het in lid 1 genoemde dient de toernooiorganisator alle toernooigegevens 
minimaal één jaar te bewaren. Indien gewenst dienen deze gegevens ter beschikking te 
worden gesteld aan de KNLTB en/of aan spelers die menen dat hun gegevens verkeerd 
verwerkt zijn. 

3.  Indien een toernooi vanwege (weers)omstandigheden helemaal niet afgespeeld wordt 
-ook niet op een latere datum- dan dienen slechts de uitslagen van de gespeelde 
partijen conform het gestelde in lid 1 en 2 aangeleverd te worden.

29 Overige bevoegdheden toernooileider

1. De toernooileider beslist:
 a.  in al die gevallen, de toepassing van de Tennisspelregels en (indien van toepassing) 

het strafpuntensysteem betreffende, waarin de scheidsrechter zich onbevoegd 
verklaart een beslissing te nemen;

 b.  in elk protest van een deelnemer tegen de toepassing of uitleg van de 
Tennisspelregels en (indien van toepassing) het strafpuntensysteem door de 
scheidsrechter;

 c.  in alle gevallen, waarin hij een verkeerde toepassing of uitleg van de 
Tennisspelregels en (indien van toepassing) het strafpuntensysteem constateert;

 d.  over het toepassen van het strafpuntensysteem indien er geen scheidsrechter of 
toezichthouder is aangesteld;

 e. over het al of niet afbreken van een partij;
 f. over de uitgifte van de ballen.
2. De toernooileider beslist eveneens:
 a.  in alle gevallen, waarin de beslissing niet aan andere in dit reglement genoemde 

functionarissen is opgedragen;
 b.  in beroep over alle geschillen, waarin zijn beslissing wordt ingeroepen, tenzij beroep 

volgens dit reglement uitdrukkelijk is uitgesloten of aan andere functionarissen of 
organen is opgedragen.

3.   De toernooileider neemt geen beslissing inzake de in lid 2 sub b. genoemde zaken dan 
nadat de betrokkene(n) de gelegenheid is gegeven zijn (hun) zienswijze kenbaar te 
maken.

4.  Alle in lid 1 en 2 genoemde beslissingen van de toernooileider zijn onderworpen aan een 
eventueel veto van de bondsgedelegeerde, behalve wanneer de bondsgedelegeerde 
zelf direct of indirect bij de kwestie is betrokken.

5.  Wanneer de bondsgedelegeerde van zijn vetorecht gebruik maakt, heeft de 
toernooileiding het recht hiertegen in beroep te gaan bij de commissie die de 
toernooiaanvraag heeft goed gekeurd. Zolang deze commissie geen beslissing heeft 
genomen is de uitspraak van de bondsgedelegeerde bindend.

6.  De toernooileider kan aan de bondsgedelegeerde voordragen een speler van (verdere) 
deelname aan (een onderdeel van) het toernooi uit te sluiten.

SPELREGELS, RUSTPERIODEN EN AANTAL PARTIJEN OP ÉÉN DAG

S 30 Spelregels, rustperioden en aantal partijen op één dag

1. a.  De partijen dienen te worden gespeeld volgens de Tennisspelregels en volgens de 
bepalingen van dit reglement.

 b.  Voor rolstoeltennis gelden de Spelregels voor rolstoeltennis zoals opgenomen in 
Tennisspelregels.

 c.  Ten aanzien van de Tennisspelregels geldt steeds dat een speler tijdens een partij de 
baan gedurende een redelijke tijd mag verlaten voor sanitaire doeleinden dan wel - 
voor wat dames betreft - het verwisselen van kleding.
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2.  Alle partijen worden gespeeld om twee gewonnen sets, tenzij gebruik gemaakt 
wordt van alternatieve telmethoden of tenzij in de bijzondere toernooibepalingen is 
vastgesteld dat er om drie gewonnen sets wordt gespeeld, en voorts met inachtneming 
van het bepaalde in artikel 25 van dit reglement.

3.  In alle sets dient, wanneer de stand 6-6 is bereikt, het tiebreaksysteem te worden 
toegepast, tenzij gebruik gemaakt wordt van alternatieve telmethoden.

4.  Een speler heeft het recht om, voorafgaande aan zijn partij, van een inspeeltijd van 
vijf minuten gebruik te maken. Bij onderbreking van een partij ten gevolge van de 
weersomstandigheden of overmacht geldt dat wanneer deze onderbreking

 a. minder dan 15 minuten heeft geduurd, een speler geen recht heeft op inspeeltijd;
 b.  minimaal 15 maar minder dan 30 minuten heeft geduurd, een speler recht heeft op 

een inspeeltijd van 3 minuten;
 c.  30 minuten of langer heeft geduurd, een speler recht heeft op een inspeeltijd van 5 

minuten.
5.  Een partij, die is afgebroken, dient te worden voortgezet op een baan met dezelfde 

toplaag als waarop die partij werd begonnen, tenzij in de bijzondere toernooibepalingen 
anders is bepaald of tenzij de betrokken deelnemers allen akkoord gaan met 
voortzetting van die partij op een baan met een andere toplaag.

6.  Bij het vaststellen van de begintijd van een partij dient de toernooileider ermee 
rekening te houden dat een deelnemer:

 a.  recht heeft op een rusttijd van een half uur na een partij om twee gewonnen sets en 
van een uur na een partij om drie gewonnen sets;

 b. niet verplicht is meer dan twee enkelspelpartijen op één dag te spelen;
 c. niet verplicht is meer dan vier partijen op één dag te spelen.
7. Voor de vaststelling van het in het vorige lid genoemde aantal partijen geldt dat:
 a.  een partij om drie gewonnen sets telt voor twee partijen van dezelfde spelsoort 

indien deze partij in meer dan drie sets is beslist;
 b.  een partij om drie gewonnen sets telt voor één partij indien deze partij in drie sets is 

beslist;
 c.  wanneer van een partij om drie gewonnen sets of van een partij om twee gewonnen 

sets slechts een gedeelte is gespeeld, dit gedeelte telt voor een gehele partij indien 
het uit meer dan één set bestaat.
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HOOFDSTUK V Bepalingen voor deelnemers

S 31 Voorwaarden om te kunnen deelnemen

Om aan een toernooi te kunnen deelnemen moet een deelnemer:
a.  door middel van het verstrekken van het op de ledenpas vermelde bondsnummer 

kunnen aantonen lid te zijn van de KNLTB dan wel als bondskaarthouder te zijn 
geregistreerd of kunnen aantonen lid te zijn van enig andere, bij de ITF aangesloten 
bond. Alleen zij die een bondsnummer kunnen overleggen dat geldig is in de periode 
waarin het toernooi wordt verspeeld, worden geacht aangetoond te hebben lid te zijn 
van een bij de ITF aangesloten bond;

b.  voldoen aan de voorwaarden omtrent speelsterkte, actuele rating en/of leeftijd geldend 
voor de betreffende categorie;

c.  op het moment dat de inschrijving sluit geen financiële verplichting jegens de KNLTB 
hebben openstaan, waarvan de betalingstermijn is verstreken.

32 Inschrijven voor een toernooi

1.  De inschrijving voor een toernooi dient persoonlijk via internet of schriftelijk te 
geschieden. Bij inschrijving dienen de volgende persoonlijke gegevens te worden 
vermeld:

 a. naam;
 b. telefoonnummer en e-mailadres;
 c.  de vereniging, waarvan men lid is, dan wel of men persoonlijk lid is van de bond of 

bondskaarthouder;
 d. het op de ledenpas vermelde bondsnummer;
 e. de op de ledenpas vermelde speelsterktes;
 f.  bij inschrijving in een aan leeftijd gebonden categorie: 

de op de ledenpas vermelde geboortedatum.
2.  Bij de inschrijving dient te worden opgegeven op welke tijden gedurende het toernooi 

men voor het spelen van zijn partijen verhinderd is. De toernooileider zal hiermee 
rekening houden voor zover het verloop van het toernooi dit mogelijk maakt en voor 
zover de belangen van andere deelnemers naar zijn oordeel niet in onredelijke mate 
worden geschaad.

3. Een inschrijving is eerst geldig nadat degene die inschrijft:
 a. heeft bevestigd kennis genomen te hebben van de bijzondere toernooibepalingen;
 b.  de toernooiorganisator per e-mail of schriftelijk - op het bij inschrijving vermelde 

(e-mail)adres - aan de inschrijver de inschrijving per omgaande heeft bevestigd.

A 33 Verbod op inschrijving in meer dan één toernooi

1.  Het is een speler niet toegestaan in te schrijven voor meer dan één goedgekeurd 
toernooi, waarvan de data geheel of gedeeltelijk samenvallen.

2.  Het is een speler evenmin toegestaan in te schrijven voor een goedgekeurd toernooi, 
indien die speler ook heeft ingeschreven voor een toernooi of deelneemt aan een 
toernooi dat is goedgekeurd door de ITF of door een bij de ITF aangesloten bond, 
waarvan de data geheel of gedeeltelijk samenvallen met die van het goedgekeurde 
toernooi.

3.  Het aanvaarden van een uitnodiging tot deelname aan een toernooi dat door de ITF of 
door een bij de ITF aangesloten bond is goedgekeurd, wordt in dit artikel gelijkgesteld 
met te hebben ingeschreven voor dit toernooi.

34 Procedure terugtrekken uit een toernooi

A 1.  Terugtrekken uit een toernooi mag tot en met de in de bijzondere toernooibepalingen 
aangegeven datum en tijdstip van sluiting van de inschrijving.

2. De terugtrekking dient via internet, per e-mail of schriftelijk te gebeuren.
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3. Een terugtrekking is eerst geldig nadat degene die zijn inschrijving terugtrekt:
 a.  bij zijn terugtrekking zowel zijn bondsnummer, geboortedatum als e-mailadres 

heeft vermeld; 
 b.  de toernooiorganisator per e-mail of schriftelijk - op het bij de terugtrekking 

vermelde (e-mail)adres - aan de speler die zich terugtrekt de terugtrekking heeft 
bevestigd.

A 35 Verplichting om inschrijfgeld te voldoen

Een speler die voor deelname aan een toernooi inschrijft, is verplicht het verschuldigde 
inschrijfgeld voor elk onderdeel waarin hij is opgenomen te voldoen, onafhankelijk van het 
al of niet deelnemen aan dat onderdeel.

36 Verplichting om ledenpas te overhandigen en het verbod op misbruik van de ledenpas

1.  Deelnemers aan een toernooi zijn, wanneer de toernooileider hier om vraagt, 
verplicht, alvorens hun eerste partij te spelen, hun ledenpas aan de toernooileiding te 
overhandigen ter identificatie.

2.  Tijdens toernooien die beginnen in de weken 1 tot en met 13 dient de ledenpas van het 
voorafgaande jaar overhandigd te worden. Tijdens toernooien die beginnen in week 14 
of later dient de ledenpas van het betreffende jaar overhandigd te worden.

S 3.  Het is een deelnemer verboden (te trachten) gebruik te maken van een ledenpas, die 
een ander toebehoort.

37 Verplichting om te verschijnen en partij (af) te spelen

A 1.  Een deelnemer is verplicht gehoor te geven aan de oproep van of namens de 
toernooileider om te verschijnen op een toernooi op een zodanig uur dat hij op het door 
de toernooileiding genoemde tijdstip met zijn partij kan beginnen dan wel zijn partij 
kan voortzetten.

2.  Deelnemers aan een toernooi zijn verplicht zich op de dagen waarop zij een of meer 
partijen moeten spelen, na aankomst op het speelterrein bij de toernooileiding te 
melden.

3.  Wanneer zich een situatie voordoet waarbij een speelgerechtigde speler op een of meer 
van de vooraf gepubliceerde data van de competitie als bedoeld in artikel II-03 sub b. 
van het Competitiereglement tevens een partij dient te spelen in een goedgekeurd 
toernooi, dan kan de speler zich terugtrekken uit het toernooi. De administratieve 
overtreding bedoeld in lid 1 van dit artikel zal dan niet worden gemeld, op voorwaarde 
dat de terugtrekking uit het toernooi heeft plaatsgevonden voordat de speler een partij 
in het betreffende toernooi heeft gespeeld. Als men al een partij heeft gespeeld, mag 
men zich dus niet meer terugtrekken uit het toernooi.

4.  Wanneer zich een situatie voordoet waarbij een speler zich via een voorronde plaatst 
voor districtskampioenschappen als bedoeld in artikel 10 van dit reglement of wordt 
uitgenodigd voor deelname aan een masterstoernooi als bedoeld in artikel 10 van 
dit reglement of een wildcard of special exempt ontvangt voor een toernooi om het 
landskampioenschap als bedoeld in artikel 09 van dit reglement of als reservespeler 
als deelnemer voor het landskampioenschap wordt opgeroepen, maar tevens een 
partij dient te spelen in een goedgekeurd toernooi, dan kan de speler zich terugtrekken 
uit dat toernooi. De administratieve overtreding bedoeld in lid 1 van dit artikel zal 
dan niet worden gemeld, op voorwaarde dat de terugtrekking uit het toernooi heeft 
plaatsgevonden voordat de speler een partij in het betreffende toernooi heeft gespeeld. 
Als men al een partij heeft gespeeld, mag men zich dus niet meer terugtrekken uit het 
toernooi.
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38 Verplichting om juiste kleding en schoeisel te dragen

P 1.  Een deelnemer is verplicht, op straffe van uitsluiting in het betreffende onderdeel, om 
tijdens zijn partij en tijdens de reglementaire inspeeltijd gekleed te gaan in algemeen 
aanvaarde tenniskleding. Andere sport- of vrijetijdskleding is niet toegestaan, 
noch tijdens de partij, noch tijdens het inslaan. Wat onder “algemeen aanvaarde 
tenniskleding” dient te worden verstaan wordt jaarlijks in het wedstrijdbulletin of op de 
website van de KNLTB bekendgemaakt.

2.  Een deelnemer is verplicht, op straffe van uitsluiting in het betreffende onderdeel, om 
bij het betreden van de tennisbaan schoeisel te dragen dat speciaal voor tennis en de 
betreffende toplaag van de baan is ontworpen en dat de toplaag bij normaal gebruik 
niet kan beschadigen.

S 39 Verplichting om zich correct te gedragen

Een deelnemer dient zich op het speelterrein correct te gedragen. Dit houdt in dat hij zich 
dient te houden aan de regels hieromtrent vermeld in Bijlage-B van dit reglement.

40 Verplichting om de kledingreclamecode in acht te nemen

Een deelnemer is verplicht, op straffe van uitsluiting in het betreffende onderdeel, om 
de voorschriften inzake de kledingreclamecode in acht te nemen. Deze voorschriften zijn 
vermeld in Bijlage-D van dit reglement. Deze verplichting geldt alleen als in de bijzondere 
toernooibepalingen van het toernooi is aangegeven dat de reclamecode van toepassing is.
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HOOFDSTUK VI Bondsgedelegeerde en arbitrage

BONDSGEDELEGEERDE

41 Benoeming bondsgedelegeerde

Het bondsbestuur benoemt jaarlijks de bondsgedelegeerden. 

42 Taken bondsgedelegeerde

1.  De bondsgedelegeerde heeft tot taak namens de KNLTB toezicht te houden op de 
organisatie van het toernooi. Hij waakt over de belangen van de deelnemers en ziet toe, 
dat de Tennisspelregels, de bijzondere toernooibepalingen en de bepalingen van het 
Toernooireglement op de juiste wijze worden nageleefd.

2. Bij conflicten tussen deelnemers en de toernooileider treedt hij bemiddelend op.
3.  De bondsgedelegeerde heeft ten aanzien van alle in artikel 29 lid 1 en lid 2 genoemde 

beslissingen van de toernooileider het vetorecht, behalve wanneer hij zelf bij de kwestie 
direct of indirect is betrokken.

4.  De bondsgedelegeerde kan, op voordracht van de toernooileider, een speler 
uitsluiten van (verdere) deelname aan (een onderdeel van) het toernooi. Alvorens de 
bondsgedelegeerde tot (verdere) uitsluiting overgaat, dient hij de betrokken speler te 
horen.

43 Bondsgedelegeerde op afstand

Indien door bijzondere omstandigheden, te bepalen door het bondsbestuur, geen 
bondsgedelegeerde beschikbaar is die kan voldoen aan de verplichtingen waarbij zijn 
aanwezigheid is vereist, kan een bondsgedelegeerde ook op afstand functioneren. In 
dat geval dient vooroverleg over de loting en plaatsing plaats te hebben en moeten de 
speelschema’s na de loting door de bondsgedelegeerde op afstand worden geaccordeerd 
voordat deze worden gepubliceerd.

44 Rapport bondsgedelegeerde

De bondsgedelegeerde is verplicht binnen vier dagen na beëindiging van het toernooi 
het bondsgedelegeerderapport toe te sturen aan de KNLTB. In dit rapport wordt verslag 
gedaan van de ervaringen bij het toernooi; tevens worden de afwijkingen, die zich met 
betrekking tot het reglement hebben voorgedaan vermeld. Dit rapport dient in elk geval de 
namen van de deelnemers te bevatten die naar de mening van de bondsgedelegeerde een 
administratieve overtreding hebben begaan en voorts de gegevens die de KNLTB wenst te 
ontvangen.

ARBITRAGE

45 Taken scheidsrechters en arbitrageassistenten

De taken van de scheidsrechter en van de arbitrageassistenten zijn vastgelegd in de 
Tennisspelregels.

46 Bevoegdheden hoofdscheidsrechter

Als een hoofdscheidsrechter is aangesteld, neemt deze de bevoegdheden vermeld in artikel 
24, artikel 29 lid 1 sub a., b., c., d. en e., artikel 49, Bijlage-A en Bijlage-E van dit reglement 
van de toernooileider over.
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47 Toepassen SPS

Het strafpuntensysteem dient in voorkomende gevallen achtereenvolgens te worden 
toegepast door:
a.  een voor de betreffende partij aangewezen scheidsrechter of aangestelde 

toezichthouder;
b. een voor het betreffende toernooi aangestelde hoofdscheidsrechter;
c. de toernooileider van het toernooi.

48 Voorstel om partij verloren te laten verklaren

Een scheidsrechter heeft het recht een door hem geleide partij tijdelijk te staken als 
een deelnemer zich naar zijn oordeel niet behoorlijk gedraagt, de toernooibepalingen 
niet nakomt of op andere wijze het welslagen van de partij belemmert, teneinde aan 
de toernooileider te kunnen voorstellen de betreffende partij voor die speler verloren te 
verklaren.

49 Vervangen van een scheidsrechter

1. a.  Een deelnemer heeft het recht om, voordat de reglementaire inspeeltijd van 
zijn partij ingaat, bezwaar te maken tegen een voor die partij aangewezen 
scheidsrechter of arbitrageassistent en kan verzoeken deze te vervangen.

 b.  De toernooileider beoordeelt of het bezwaar gegrond is en beslist over het al dan 
niet voldoen aan het verzoek tot vervanging, welke beslissing bindend is.

2.  De toernooileider kan tijdens een partij tot vervanging van een scheidsrechter of een 
arbitrageassistent besluiten. Deze vervanging kan, onvoorziene omstandigheden 
voorbehouden, alleen plaats hebben na beëindiging van een spel en voordat het 
volgende spel begint.

50 Toezichthouder

1.  Als er een toezichthouder is aangesteld en geen hoofdscheidsrechter, dan neemt deze 
de bevoegdheden vermeld in artikel 29 lid 1 sub a., b., c., d. en e. van dit reglement en 
Bijlage-A van de toernooileider over.

2.  Op de aan hem door de toernooileider dan wel de hoofdscheidsrechter, conform artikel 
24 lid 2 van dit reglement toegewezen banen handhaaft hij de juiste toepassing van de 
Tennisspelregels en past hij het strafpuntensysteem toe.
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HOOFDSTUK VII Spelsystemen en speelschema’s

51 Spelsystemen

Een (onderdeel van een) toernooi kan worden gespeeld volgens de volgende systemen:
a.  afvalsysteem 

Systeem waarbij de winnaar van een partij de volgende ronde van het afvalschema 
bereikt en waarbij de verliezer afvalt.

b.  afvalsysteem met herkansingsronde 
Systeem waarbij de winnaar van een partij de volgende ronde van het afvalschema 
bereikt en waarbij de verliezer van de eerste ronde of de eerste partij geplaatst wordt in 
een herkansingsronde. Deze herkansing biedt de mogelijkheid om terug te keren in het 
hoofdtoernooi.

c.  afvalsysteem met verliezersronde 
Systeem waarbij de winnaar van een partij de volgende ronde van het afvalschema 
bereikt en waarbij de verliezers van de eerste ronde of de eerste partij ingedeeld 
worden in een nieuw afvalschema of een poule; het verliezersschema.

d.  poulesysteem 
Systeem waarbij een groep deelnemers partijen speelt tegen alle andere deelnemers 
in die poule en waarbij de eindstand wordt opgemaakt volgens artikel 56 van dit 
reglement.

e.  poulesysteem met afvalsysteem 
Systeem waarbij een groep van deelnemers in één of meer poule(s) wordt ingedeeld 
en waarbij de poulewinnaar(s) en eventueel ook de nummer(s) twee uit de poule(s) 
ingedeeld worden in een afsluitend afvalschema.

f.  poulesysteem met finalepoule 
Systeem waarbij een groep van deelnemers in één of meer poule(s) wordt ingedeeld 
en waarbij de poulewinnaar(s) en eventueel ook de nummer(s) twee uit de poule(s) 
ingedeeld worden in een afsluitende finalepoule.

52 Plaatsing en loting

1. a.  Bij een minimum aantal van vier inschrijvingen dient een onderdeel altijd gespeeld 
te worden.

 b.   In afwijking van het bepaalde onder a. geldt, dat, als er geen categoriespelers, 
danwel dubbelspelparen waarvan ten minste één speler een categoriespeler is, 
hebben ingeschreven, het aangekondigde onderdeel niet gespeeld hoeft te worden 
als er een aansluitend lager onderdeel wordt georganiseerd. Indien gebruik wordt 
gemaakt van het in dit lid gestelde dient een bepaling daaromtrent in de bijzondere 
toernooibepalingen te zijn opgenomen.

S 2.  Het speelschema van de partijen, waarin de deelnemers per onderdeel tegen elkaar 
uitkomen, dient te worden vastgesteld door loting, met inachtneming van plaatsing 
van een aantal deelnemers ingevolge lid 3 van dit artikel.

3.  De toernooileiding dient een aantal deelnemers te plaatsen. Daartoe dienen de voor 
plaatsing in aanmerking komende deelnemers te worden gerangschikt in volgorde 
van afnemende sterkte, aan de hand van zo recent mogelijke resultaten. Hiervoor kan 
gebruik gemaakt worden van de actuele rating zoals die op de website van de KNLTB 
gepubliceerd wordt. Het aantal te plaatsen deelnemers in enig onderdeel hangt bij het 
afvalsysteem af van het totaal aantal deelnemers in een onderdeel, nader geregeld 
in artikel 53 van dit reglement, of bij het poulesysteem van het aantal poules, nader 
geregeld in artikel 56 van dit reglement. De voor plaatsing aangewezen deelnemers 
krijgen in het te publiceren speelschema een afzonderlijke aanduiding (bijvoorbeeld 
onderstreept), alsmede het rangnummer van de plaatsing.

S 4.  De loting dient op strikt onpartijdige wijze te geschieden nadat eerst in het 
speelschema de geplaatste deelnemers en de (eventuele) bye’s zijn opgenomen. Het 
is geoorloofd de loting zodanig te doen geschieden dat deelnemers, die lid zijn van 
eenzelfde vereniging, niet in de eerste ronde tegen elkaar uitkomen, mits verder aan de 
onpartijdigheid van de loting niet wordt tekort gedaan.
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S 5.  Over de plaatsing en loting dient overleg met de bondsgedelegeerde plaats te hebben 
en de speelschema’s moeten na de loting en voor het begin van de eerste partij in het 
betreffende onderdeel ter goedkeuring aan de bondsgedelegeerde worden voorgelegd.

REGELINGEN BIJ AFVALSYSTEEM

53 Schemagrootte en het aantal geplaatsten

De grootte van het afvalschema en het aantal geplaatsten wordt vastgesteld via 
onderstaande tabel:

aantal deelnemers       grootte schema aantal geplaatsten

 2 t/m 4 4 0 of 2
 5 t/m 8 8 2
 9 t/m 16 16 2 of 4
 17 t/m 32 32 4 of 8
 33 t/m 64 64 8 of 16
 65 t/m 128 128 16 of 32

54 Plaats van de geplaatsten in het afvalschema

1.  De deelnemers die worden geplaatst, dienen te worden genummerd in volgorde van 
afnemende sterkte.

2.  De deelnemer, die als nummer 1 wordt geplaatst komt op regel 1 van het afvalschema; 
de deelnemer, die als nummer 2 wordt geplaatst, komt op de laatste regel van het 
afvalschema.

3.  Voor de overige geplaatsten geldt de volgende procedure: 
de geplaatsten worden in volgorde van afnemende sterkte in paren gerangschikt. Per 
paar wordt door loting bepaald wie in de bovenste helft van het afvalschema komt en 
wie in de onderste helft van het afvalschema volgens onderstaand schema, waar per 
schemagrootte de procedure voor de plaatsing is aangegeven. 
Op het afvalschema dient het plaatsingsnummer van de deelnemer vermeld te 
worden, met dien verstande dat, bijvoorbeeld, de ene deelnemer van het paar 3/4 het 
plaatsingsnummer 3 krijgt en de andere deelnemer het plaatsingsnummer 4.

 a. Schemagrootte 8
  Paar 1/2 : geplaatste 1 op regel 1
    geplaatste 2 op regel 8

 b. Schemagrootte 16
  Paar 1/2 : geplaatste 1 op regel 1
    geplaatste 2 op regel 16
  Paar 3/4 :  loting bepaalt wie van de twee komt op regel 5 de ander 

komt op regel 12

 c. Schemagrootte 32
  Paar 1/2 : geplaatste 1 op regel 1
    geplaatste 2 op regel 32
  Paar 3/4 :  loting bepaalt wie van de twee komt op regel 9 de ander 

komt op regel 24
  blok 5/6/7/8 : loting bepaalt wie van de vier op regel 8, 16, 17 en 25 komt

 d. Schemagrootte 64
  Paar 1/2 : geplaatste 1 op regel 1
    geplaatste 2 op regel 64
  Paar 3/4 :  loting bepaalt wie van de twee komt op regel 17 de ander 

komt op regel 48
  Blok 5/6/7/8 : loting bepaalt wie van de vier op regel 16, 32, 33 en 49 komt
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  Blok 9/10/11/12 : loting bepaalt wie van de vier op regel 9, 25, 40 en 56 komt
  Blok 13/14/15/16 : loting bepaalt wie van de vier op regel 8, 24, 41 en 57 komt

e. Schemagrootte 128
 Paar 1/2 : geplaatste 1 op regel 1
    geplaatste 2 op regel 128
 Paar 3/4 : loting bepaalt wie van de twee komt op regel 33 de ander  
    komt op regel 96
 Blok 5/6/7/8 : loting bepaalt wie van de vier op regel 32, 64, 65 en 97 komt
 Blok 9/10/11/12 : loting bepaalt wie van de vier op regel 17, 49, 80 en 112 komt
 Blok 13/14/15/16 : loting bepaalt wie van de vier op regel 16, 48, 81 en 113 komt
 Blok 17 t/m 24 : loting bepaalt wie van de acht op regel 9, 24, 41, 56, 73, 88,  
    105 en 120 komt
 Blok 25 t/m 32 :  loting bepaalt wie van de acht op regel 8, 25, 40, 57, 72, 89, 

104 en 121 komt

55 Plaats van de bye’s in het afvalschema

1.  Het aantal bye’s is het verschil tussen de grootte van het afvalschema en het aantal 
deelnemers.

2.  Aan alle bye’s dient een rangnummer te worden toegekend. De bye met rangnummer 
1 komt toe aan de als 1 geplaatste deelnemer, de bye met rangnummer 2 komt toe 
aan de als 2 geplaatste deelnemer, de bye met rangnummer 3 komt toe aan de als 3 
geplaatste deelnemer, enz.

3.  Als er meer bye’s dan geplaatste deelnemers zijn, dan komen de bye’s op de in 
onderstaand schema aangegeven regels.

 Schemagrootte 8 : achtereenvolgens op de regels:  
    2, 7 en 5.
 Schemagrootte 16 : achtereenvolgens op de regels:  
    2, 15, 6, 11, 8, 9 en 13.
 Schemagrootte 32 : achtereenvolgens op de regels: 
    2, 31, 10, 23, 15, 18, 7, 26, 5, 28, 20, 13, 12, 21 en 29.
 Schemagrootte 64 :  achtereenvolgens op de regels: 

2, 63, 18, 47, 31, 34, 15, 50, 10, 55, 26, 39, 23, 42, 7, 58, 5, 60, 44, 
21, 28, 37, 53, 12, 13, 52, 36, 29, 20, 45 en 61.

 Schemagrootte 128 : achtereenvolgens op de regels: 
    2, 127, 34, 95, 63, 66, 31, 98, 18, 111, 50, 79, 47, 82, 15, 114, 10,  
    119, 42, 87, 55, 74, 23, 106, 26, 103, 58, 71, 39, 90, 7, 122, 5, 124,  
    92, 37, 60, 69, 101, 28, 21, 108, 76, 53, 44, 85, 117, 12, 13, 116, 84,  
    45, 52, 77, 109, 20, 29, 100, 68, 61, 36, 93 en 125.

REGELING BIJ POULESYSTEEM

56 Aantal geplaatsten, bekend maken systeem en opmaken eindstand

Als een toernooi(onderdeel) in gevolge van de bijzondere toernooibepalingen wordt 
gespeeld in een poule, poule(s) met afvalsysteem of poule(s) met finalepoule, dan geldt het 
volgende.
1.  De toernooileiding moet een aantal deelnemers plaatsen. Het aantal geplaatste 

deelnemers is gelijk aan het aantal poules per onderdeel. Daartoe dienen de voor 
plaatsing in aanmerking komende deelnemers te worden gerangschikt in volgorde 
van afnemende sterkte, aan de hand van zo recent mogelijke resultaten. Hiervoor 
kan gebruik gemaakt worden van de actuele rating zoals die op de website van de 
KNLTB gepubliceerd wordt. De voor plaatsing aangewezen deelnemers krijgen in het 
te publiceren speelschema een afzonderlijke aanduiding (bijvoorbeeld onderstreept), 
alsmede het rangnummer van de plaatsing. De verdeling van de geplaatste deelnemers 
over de poules dient te geschieden met inachtneming van het gestelde in Bijlage-H 
van dit reglement. Bij een onderdeel dat uit één poule bestaat, hoeft niet te worden 
geplaatst.
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2.  De loting dient op strikt onpartijdige wijze te geschieden nadat eerst de geplaatste 
deelnemers verdeeld zijn over de poules. Het is geoorloofd de loting zodanig te doen 
geschieden dat deelnemers, die lid zijn van eenzelfde vereniging, niet in de poule tegen 
elkaar uitkomen, mits verder aan de onpartijdigheid van de loting niet wordt tekort 
gedaan.

3.  De toernooileiding kan vrijstelling verlenen van het spelen van de poulepartijen. De 
voor vrijstelling in aanmerking komende deelnemers en hun volgorde naar afnemende 
sterkte worden vastgesteld aan de hand van zo recent mogelijke resultaten. Hiervoor 
kan gebruik gemaakt worden van de actuele rating zoals die op de website van de 
KNLTB gepubliceerd wordt.

4.  Voor aanvang van het poulesysteem met afvalsysteem of finalepoule moet aan de 
deelnemers bekend worden gemaakt:

 a. hoeveel deelnemers van elke poule naar de volgende ronde overgaan;
 b.  volgens welk spelsysteem het toernooi na de poule(s) wordt voortgezet. Bij 

deze voortzetting is het bepaalde omtrent geplaatste en eventueel van ronden 
vrij te stellen deelnemers weer van toepassing. Dit met dien verstande dat 
de oorspronkelijke plaatsing intact blijft en winnaars van de poules met een 
geplaatst(e) deelnemer in het afvalschema terecht komen als waren zij de 
geplaatste deelnemers. De samenstelling van het afvalsysteem of het aansluitende 
poulesysteem dient te geschieden conform het bepaalde in Bijlage-H van dit 
reglement.

 c.  indien een onderdeel in poulesysteem wordt gespeeld, dienen alle partijen in een 
afzonderlijke poule volgens dezelfde telmethode te worden gespeeld.

5.  Als een deelnemer zich uit een poule terugtrekt of niet in staat is een partij 
te spelen of een gestaakte partij af te spelen danwel een partij verliest door 
opgave of diskwalificatie, dan eindigt deze deelnemer automatisch op de laatste 
positie in de poule. Voor het bepalen van de eindstand in de poule worden alle 
door hem gespeelde en niet gespeelde partijen buiten beschouwing gelaten. De 
partijen die geheel of gedeeltelijk door de betreffende deelnemer zijn gespeeld 
dienen met de oorspronkelijke uitslag doorgegeven te worden in verband met 
de speelsterkteregistratie. De partijen die niet gespeeld zijn, dienen voor de 
speelsterkteregistratie doorgegeven te worden als walk-over.

6. De eindstand van een poule wordt als volgt vastgesteld:
 a.  voor elke gewonnen partij wordt één punt toegekend en de eindrangschikking wordt 

verkregen door de volgorde van het totaal aantal behaalde punten.
 b.  als op grond van het totaal aantal behaalde punten enkele deelnemers in de 

eindrangschikking met een gelijk aantal punten eindigen, dan wordt hun onderlinge 
volgorde vastgesteld conform de vier stappen van sub e.

 c.  als na stap 1, 2, 3 of 4 van sub e de volgorde slechts ten dele kan worden 
vastgesteld, dan dienen met betrekking tot de deelnemers waarvan de volgorde nog 
niet kan worden vastgesteld deze stappen vanaf stap 1 te worden herhaald.

 d.  als op grond van stap 1, 2, 3, 4 en sub c geen volgorde bepaald kan worden dan 
beslist het lot omtrent hun onderlinge volgorde.

 e.  de vier stappen zijn:
  stap 1:  door vergelijking van de aantallen punten die deze deelnemers in de 

onderling gespeelde partij(en) hebben behaald.
  stap 2:  als deze deelnemers allen hetzelfde aantal punten hebben, dan wordt hun 

onderlinge volgorde bepaald door vergelijking van het setsaldo, dat wil 
zeggen de verschillen tussen de totale aantallen gewonnen en verloren sets 
in de onderling gespeelde partijen.

  stap 3:  als deze deelnemers allen hetzelfde setsaldo hebben, dan wordt hun 
onderlinge volgorde bepaald door vergelijking van het spellensaldo, dat 
wil zeggen de verschillen tussen de totale aantallen gewonnen en verloren 
spellen in de onderling gespeelde partijen.  
Bij het bovenstaande geldt dat als er een beslissende wedstrijdtiebreak 
(tot en met 7 of 10 punten) is gespeeld, deze tiebreak geldt als een set met 
spellen (7-6)
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 stap 4:  als deze deelnemers allen ook hetzelfde spellensaldo hebben, beslist, 
indien aanwezig, het resultaat tegen overige, niet bij stap 1, 2 of 3 betrokken 
deelnemers in volgorde van hun eindpositie in de poule.

OVERIGE BEPALINGEN

57 Veranderingen na de loting

1. Na de loting is het verboden:
 a. deelnemers onderling van plaats te doen verwisselen;
 b.  deelnemers in te voegen, als reeds een volledige ronde in het betreffende 

afvalschema is gespeeld of wanneer alle deelnemers in de betreffende poule al een 
partij hebben gespeeld;

 c.  deelnemers in te voegen, als - doordat reeds partijen zijn gespeeld - de invoeging 
slechts zodanig zou kunnen geschieden, dat de bepalingen omtrent de volgorde van 
de bye’s overtreden zouden worden;

 d.  deelnemers in te voegen, als daardoor inbreuk zou worden gemaakt op de 
toegepaste plaatsing;

 e.  iemand in een onderdeel te laten spelen die in dat onderdeel reeds heeft verloren 
tenzij hij - als het laten spelen van een herkansingsronde in de bijzondere 
toernooibepalingen was aangekondigd - zijn partij in die herkansingsronde heeft 
gewonnen.

2.  Met inachtneming van het in het vorige lid bepaalde kan de toernooileider, na 
toestemming van de bondsgedelegeerde, besluiten dat:

 a. andere dubbelspelparen worden gevormd;
 b. iemand wordt ingevoegd of de plaats inneemt van een andere deelnemer;
 c.  indien twee of meer geplaatste deelnemers zich terugtrekken, opnieuw wordt 

geloot, als in dat onderdeel nog geen partijen zijn begonnen.

58 Bekend maken speelschema’s

1.  De toernooileider is verplicht om de speelschema’s ten minste één dag voordat in het 
betreffende speelschema een partij wordt gespeeld op een voor iedereen zichtbare 
wijze op papier of digitaal op het speelterrein bekend te maken en deze te actualiseren 
als er partijen zijn gespeeld.

2.  De speelschema’s dienen een afzonderlijke aanduiding van de geplaatste deelnemers 
alsmede het rangnummer van hun plaatsing te bevatten.
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HOOFDSTUK VIII Toernooien op tijd

59 Algemene bepaling

Tijdens toernooien op tijd zijn de artikelen in de overige hoofdstukken van dit reglement van 
toepassing tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is bepaald, dan wel uit de strekking, aard en/of 
samenhang van de artikelen anders voortvloeit.

60 Tijdsduur

In geval van spelen op tijd zoals bepaald in de bijzondere toernooibepalingen dient 
de vastgestelde tijdsduur ten minste 45 minuten te bedragen. Het verstrijken van de 
tijdsduur wordt aangegeven door middel van een duidelijk waarneembaar eindsignaal, 
op welk moment de partij onmiddellijk wordt afgebroken en een nog niet beëindigde 
slagenwisseling wordt stopgezet.

61 Partijpunten

Als gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid om partijen op tijd te spelen, dan geldt het 
volgende ter bepaling van de winnaar van een partij:
a. er worden slechts korte sets gespeeld tot en met 4, met een tiebreak op 4-4
b.  elke gewonnen set levert de winnaar drie partijpunten op. Als een set eindigt met 

een tiebreak ontvangt de winnaar van de set twee partijpunten en de verliezer één 
partijpunt.

c. voor niet afgespeelde sets geldt:
 (1) als het verschil in spellen twee of meer is, dan krijgt de winnaar twee partijpunten;
 (2) als het verschil in spellen nul of één is, dan krijgen beiden één partijpunt.
d.  een deelnemer die in zijn partij de meeste partijpunten heeft behaald wint de partij en 

ontvangt daarmee twee winstpunten (dit laatste is alleen van belang als er in poules 
wordt gespeeld).

e.  indien beide deelnemers in de betreffende partij evenveel partijpunten hebben behaald, 
wordt door vergelijking van het spellensaldo (dat wil zeggen de verschillen tussen 
het totale aantal gewonnen en verloren spellen in de betreffende partij) de winnaar 
bepaald. Hierbij telt een afgespeelde tiebreak als één spel.

f. als op grond van e. geen winnaar kan worden aangewezen, dan geldt het volgende:
 (1)  ingeval er sprake is van het spelen in poules ontvangen beide deelnemers één 

winstpunt.
 (2)  ingeval er sprake is van een afvalschema wordt de partij voortgezet en wel zodanig 

dat het laatste spel afgespeeld wordt (indien het laatste spel juist voltooid was, dan 
wordt een extra spel gespeeld). De winnaar van dit spel is de winnaar van de partij.

62 Opmaken van de eindstand van een poule

1.  Als gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om partijen met een vastgestelde 
tijdsduur te spelen dan wordt de onderlinge volgorde van deelnemers in een poule 
vastgesteld conform stap 1 tot en met 5 van lid 4.

2.  Als na stap 1, 2, 3, 4 en 5 van lid 4 de volgorde slechts ten dele kan worden vastgesteld 
dan dienen met betrekking tot de deelnemers waarvan de volgorde nader moet worden 
vastgesteld deze stappen vanaf stap 1 te worden herhaald.

3.  Als op grond van stap 1, 2, 3, 4, 5 en lid 2 geen volgorde kan worden bepaald dan beslist 
het lot omtrent hun onderlinge volgorde.

4.  De vijf stappen zijn:
 stap 1:  door vergelijking van het totaal aantal winstpunten dat deze deelnemers 

hebben behaald. De deelnemer met de meeste winstpunten neemt de eerste 
plaats in.

 stap 2:  als twee of meer deelnemers met een gelijk aantal winstpunten eindigen 
neemt in de onderlinge volgorde van deze deelnemers die deelnemer de eerste 
plaats in die in de onderling gespeelde partij(en) de meeste winstpunten heeft 
behaald.
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 stap 3:  als de deelnemers in de onderling gespeelde partij(en) evenveel winstpunten 
hebben behaald, dan wordt hun onderlinge volgorde bepaald door vergelijking 
van het onderlinge partijpuntensaldo, dat wil zeggen de verschillen tussen de 
gewonnen en verloren partijpunten in de onderling gespeelde partij(en).

 stap 4:  als deze deelnemers allen hetzelfde partijpuntensaldo hebben, dan wordt hun 
onderlinge volgorde bepaald door vergelijking van het onderlinge spellensaldo, 
dat wil zeggen de verschillen tussen de totale aantallen gewonnen en verloren 
spellen in de onderling gespeelde partij(en).

 stap 5:  als deze deelnemers allen ook hetzelfde spellensaldo hebben, beslist, indien 
aanwezig het resultaat tegen overige, niet bij stap 1. tot en met 4. betrokken 
deelnemers in volgorde van hun eindpositie in de poule.
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HOOFDSTUK IX Klachten, protesten en beroep

KLACHT OF PROTEST VAN EEN DEELNEMER

63 Bij welke instantie een klacht of protest van een deelnemer moet worden ingediend

Een deelnemer kan, als hij belanghebbend is, een klacht of een protest indienen bij de 
KNLTB over beslissingen, handelingen, nalatigheden of gedragingen verband houdende met 
het toernooi, als deze naar zijn mening in strijd zijn met de bepalingen van dit reglement en 
hij zich niet heeft kunnen verenigen met het standpunt hieromtrent van de toernooileider, 
hoofdscheidsrechter, toezichthouder en/of de bondsgedelegeerde in geval van:
a. landskampioenschappen;
b.  Nationale Ranglijsttoernooien, veteranenranglijsttoernooien en 

rolstoeltennisranglijsttoernooien;
c. jeugdranglijsttoernooien;
d. districtskampioenschappen en masterstoernooien;
e. open toernooien;
f. besloten toernooien;
g. andere door de KNLTB goedgekeurde toernooien.

64 Hoe een klacht of protest door een deelnemer moet worden ingediend

1.  Een klacht of een protest van een deelnemer dient niet later dan drie dagen na afloop 
van de betreffende partij schriftelijk en gemotiveerd bij het betreffende orgaan te zijn 
ingediend.

2.  Als de deelnemer die het protest indiende, geheel in het ongelijk wordt gesteld, kan bij 
deze deelnemer een bedrag van 25 euro protestgeld in rekening worden gebracht.

3.  Het betreffende orgaan stuurt een afschrift van de klacht of het protest aan de hierbij 
betro kkenen.

4.  Bij de behandeling van de klacht of het protest kan het betreffende orgaan, alvorens 
een beslissing te nemen, de betrokkenen, al dan niet op hun verzoek, horen.

5.  Het betreffende orgaan deelt de genomen beslissing schriftelijk aan alle betrokkenen 
mee en vermeldt waarop die beslissing is gegrond.

6.  Een deelnemer kan, als hij belanghebbend is, tegen de beslissing beroep aantekenen 
bij de Raad van Beroep volgens het bepaalde in hoofdstuk XI van dit reglement.

7.  Indien het een beroep tegen een protest of klacht betreft die gevolgen kan hebben voor 
deelname aan een lands- of districtskampioenschap, masters- of ranglijsttoernooi dan 
dient dit beroep binnen 24 uur te worden aangetekend.

KLACHT OF PROTEST VAN EEN TOERNOOIORGANISATOR

65  Bij welke instantie een klacht of protest van een toernooiorganisator moet worden 
ingediend

Een toernooiorganisator kan een klacht of protest indienen bij de KNLTB over beslissingen, 
handelingen, nalatigheden of gedragingen verband houdende met het toernooi, als 
deze naar zijn mening in strijd zijn met de bepalingen van dit reglement en hij zich 
niet heeft kunnen verenigen met het standpunt hieromtrent van de toernooileider, 
hoofdscheidsrechter, toezichthouder en/of de bondsgedelegeerde in geval van:
a.  Nationale Ranglijsttoernooien, veteranenranglijsttoernooien en 

rolstoeltennisranglijsttoernooien;
b. jeugdranglijsttoernooien;
c. districtskampioenschappen en masterstoernooien;
d. open toernooien;
e. besloten toernooien;
f. andere door de KNLTB goedgekeurde toernooien.
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66 Hoe een klacht of protest door een toernooiorganisator moet worden ingediend

1.  Een klacht of protest van een toernooiorganisator dient niet later dan drie dagen na 
afloop van de betreffende partij schriftelijk en gemotiveerd bij het betreffende orgaan 
te zijn ingediend.

2.  Als de toernooiorganisator die het protest indiende, geheel in het ongelijk wordt 
gesteld, kan bij deze toernooiorganisator een bedrag van 25 euro protestgeld in 
rekening worden gebracht.

3.  Het betreffende orgaan stuurt een afschrift van de klacht of het protest aan de hierbij 
betrokkenen.

4.  Bij de behandeling van de klacht of het protest kan het betreffende orgaan, alvorens 
een beslissing te nemen, de betrokkenen, al dan niet op hun verzoek, horen.

5.  Het betreffende orgaan deelt de genomen beslissing schriftelijk aan alle betrokkenen 
mede en vermeldt waarop die beslissing is gegrond.

6.  Een toernooiorganisator kan tegen de beslissing beroep aantekenen bij de Raad van 
Beroep volgens het bepaalde in hoofdstuk XI van dit reglement.
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HOOFDSTUK X Strafbepalingen

67 Berechting door de Tuchtraad

Een speler die deelneemt aan een toernooi kan bij het niet-nakomen van een gedragsregel 
vermeld in Bijlage-B van dit reglement worden berecht door de Tuchtraad conform de regels 
hieromtrent in artikel 24 van de Statuten en in het Reglement Fair Play.

68 Bestraffing via het strafpuntensysteem (SPS)

Een bondsscheidsrechter alsmede een scheidsrechter, geen bondsscheidsrechter zijnde, 
die door de KNLTB voor het leiden van een bepaalde partij is aangewezen, heeft de 
plicht om tijdens het leiden van een partij op te treden tegen het niet-nakomen van 
een gedragsregel als vermeld in Bijlage-B van dit reglement onder toepassing van het 
strafpuntensysteem (SPS). Van elke hier bedoelde overtredingen wordt door de betreffende 
scheidsrechter een rapport opgemaakt dat ter inzage wordt gegeven aan de betrokken 
speler en de bondsgedelegeerde, vervolgens voor kennisgeving wordt geparafeerd door de 
toernooileider en (indien benoemd) de hoofdscheidsrechter, waarna het overeenkomstig het 
Reglement Fair Play zoals bedoeld in artikel 24 van de Statuten kan worden voorgelegd aan 
de Tuchtraad.

69 Bestraffen van een administratieve overtreding (AO)

1.  Deelnemers en toernooileiders kunnen bij het begaan van een administratieve 
overtreding worden bestraft door de Landelijke Commissie Administratieve 
Overtredingen (LCAO) conform het bepaalde in artikel 7 van het AR.

2.  Als een speler een administratieve overtreding begaat, kan de toernooiorganisator 
weigeren de prijs aan de speler uit te keren, onverminderd de mogelijkheid de 
administratieve overtreding te bestraffen overeenkomstig het bepaalde in lid 1.

70 Uitsluiten van deelnemer door de KNLTB

Een deelnemer aan een toernooi, waarvan de toernooiaanvraag is goedgekeurd door het 
bondsbestuur, kan door de KNLTB het recht worden ontzegd gedurende een zekere termijn 
aan toernooien deel te nemen:
a.  als hem handelingen, nalatigheden of gedragingen worden toegerekend die in strijd 

zijn met dit reglement en die niet krachtens artikel 67, 68 of 69 van dit reglement 
kunnen worden bestraft;

 als hij op enigerlei wijze het welslagen van een partij heeft belemmerd.

71 Opleggen van een geldboete door de KNLTB

De KNLTB is bevoegd een geldboete van ten hoogste 2.500 euro op te leggen aan die 
verenigingen en wedstrijdcomités, die
a.  een toernooi organiseren zonder van de KNLTB de daarvoor vereiste goedkeuring te 

hebben ontvangen (artikel 11 lid 1 van dit reglement);
b.  aan het door hen georganiseerde toernooi personen als deelnemer toelaten die:
 (1)  ingevolge het bepaalde in artikel 31 van dit reglement niet tot deelname gerechtigd 

zijn;
 (2)  ingevolge het bepaalde in artikel 67, 68, 69 of 70 van dit reglement gedurende 

een zekere termijn het recht is ontzegd aan toernooien deel te nemen, als het 
betreffende toernooi binnen die termijn wordt gehouden.

c.  aanwijzingen dan wel voorschriften, die ingevolge dit reglement door het bondsbestuur 
zijn gegeven, of andere verplichtingen in dit reglement genoemd, hebben genegeerd 
dan wel overtreden;

d.  de algemene of bijzondere toernooibepalingen van het door hen georganiseerde 
toernooi overtreden;

e.  op enigerlei wijze de belangen van de deelnemers aan het door hen georganiseerde 
toernooi verwaarlozen.
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72 Publicatie van straffen

Van een straf opgelegd ingevolge het bepaalde in artikel 70 of 71 van dit reglement kan 
mededeling worden gedaan op de website van de KNLTB.

73 Beroepsmogelijkheid

a.  Tegen een uitspraak van de Tuchtcommissie ingevolge het bepaalde in artikel 67 en 68 
staat beroep open bij de Raad van Beroep.

b.  Tegen een straf van de Landelijke Commissie Administratieve Overtredingen (LCAO) 
ingevolge het bepaalde in artikel 69 staat beroep open bij de Raad van Beroep.

c.  Tegen een door de KNLTB ingevolge het bepaalde in artikel 70 of artikel 71 van dit 
reglement opgelegde straf staat beroep open bij de Raad van Beroep.
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HOOFDSTUK XI Beroepsprocedures

74 Wanneer en bij welke instantie men in beroep kan gaan

1.  Een toernooiorganisator alsook een deelnemer aan een toernooi die belanghebbend is 
kan ingevolge het bepaalde in artikel 73 van dit reglement in beroep gaan bij de Raad 
van Beroep tegen een strafoplegging door de KNLTB.

2.  Het beroep, bedoeld in lid 1, dient niet later dan 10 werkdagen na de dag waarop de 
bedoelde beslissing ter kennis van de belanghebbende is gekomen of door de Raad 
van Beroep geacht wordt te zijn gekomen, schriftelijk en gemotiveerd bij de Raad van 
Beroep te zijn ingediend.

3. Op dit beroep is het Reglement Fair Play van toepassing.
4.  Indien het ingestelde beroep ongegrond wordt verklaard, wordt de toernooiorganisator 

c.q. de deelnemer een bedrag van 50 euro in rekening gebracht.

75 (Vervallen)

76 (Vervallen)

77 (Vervallen)

78 (Vervallen)

 79 (Vervallen)
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HOOFDSTUK XII Slotbepalingen

80 Ingangsdatum van dit reglement

Dit reglement is in werking getreden op 1 januari 2016.

81 Wijziging van dit reglement

1.  Dit reglement kan uitsluitend worden gewijzigd door de ledenraad volgens de regels 
genoemd in artikel 21 lid 2 van de Statuten.

2.  Het bondsbestuur is bevoegd in dit reglement wijzigingen aan te brengen en deze 
voorlopig geldig te verklaren op de voorwaarden genoemd in artikel 21 lid 8 van de 
Statuten.
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BIJLAGE-A Richtlijnen voor het spelen van partijen zonder scheidsrechter

Als een partij wordt gespeeld zonder scheidsrechter dienen de spelers zich aan de volgende 
uitgangspunten te houden:
• iedere speler is verantwoordelijk voor alle beslissingen aan zijn kant van het net.
•  de speler moet onmiddellijk nadat de bal de grond buiten de lijn heeft geraakt “uit” of 

“fout” roepen, en wel zo luid dat de tegenstander het kan horen.
•  bij twijfel moet de speler zijn tegenstander het voordeel van de twijfel geven. Dit betekent 

dat - op banen waarop geen balafdruk is te zien - elke bal die niet met zekerheid “uit” kan 
worden gegeven, als “goed” moet worden beschouwd en dat het spel dus doorgaat.

•  als een speler ten onrechte een bal “uit” geeft en zich dan realiseert dat de bal “in” was, 
moet het punt de eerste keer worden overgespeeld, tenzij de bal voor hem onbereikbaar 
was ( een “scorend punt”), in welk geval het punt voor de tegenstander is. Bij elke 
volgende onterechte uit-call verliest de betrokken speler het punt.

•  de serveerder moet, hoorbaar voor de tegenstander, vóór iedere eerste service de stand 
afroepen.

•  als een speler wil protesteren tegen het gedrag of de beslissingen van zijn tegenstander 
dient hij bij een toernooi de toernooileider (of een assistent) te verzoeken naar de baan te 
komen.

Voor partijen gespeeld op gravelbanen en op andere baansoorten, waarop balafdrukken 
te zien zijn, dienen de spelers zich, in aanvulling op het bovenstaande, te houden aan de 
volgende procedures:
•  alleen de balafdruk van de laatste slag van een slagenwisseling mag worden 

gecontroleerd. Controleren van een balafdruk mag ook als een speler het spel onderbreekt 
maar in een reflex de bal nog heeft teruggeslagen.

•  als een speler twijfelt aan de juistheid van een beslissing van zijn tegenstander kan hij de 
tegenstander vragen de balafdruk aan te wijzen. De speler mag dan naar de andere kant 
van het net gaan om de balafdruk te bekijken (dus niet om een andere balafdruk aan te 
wijzen!).

•  als een speler de balafdruk uitveegt geeft hij daarmee aan dat het punt voor zijn 
tegenstander is.

•  als spelers het niet eens worden over de interpretatie van een balafdruk kan aan de 
toernooileider (of een assistent) worden gevraagd om hierover een beslissing te nemen.

•  als de speler een bal “uit” geeft, moet hij, onder normale omstandigheden in staat zijn om 
de balafdruk aan te wijzen

•  als een speler ten onrechte een bal “uit” geeft en zich dan realiseert dat de bal “in” was, 
verliest de speler die “uit” riep het punt.

Tegen spelers die zich niet aan deze procedures houden kan worden opgetreden op basis 
van de Tennisspelregels met betrekking tot hinderen. Ook kunnen zij bestraft worden via 
het SPS wegens onsportief gedrag. Voor vragen over deze richtlijnen dient men zich te 
wenden tot de toernooileider.
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BIJLAGE-B Correct gedrag van spelers

1.  Correct gedrag van een deelnemer, zoals bedoeld in artikel 39 van dit reglement houdt 
onder meer in: 
dat hij, na daartoe te zijn opgeroepen door of namens de toernooileider, binnen het 
zoals in de toernooibepalingen bepaalde aantal minuten gereed is om te spelen op de 
daarvoor aangewezen baan;

2.  Onder correct gedrag wordt voorts verstaan dat een deelnemer zich houdt aan de 
algemene gedragscode van de KNLTB en zich niet te buiten gaat aan:

 a.  opzettelijk tijdrekken (hieronder dient onder meer te worden verstaan het niet 
binnen 20 seconden hervatten van het spel nadat de scheidsrechter respectievelijk 
de hoofdscheidsrechter of de toernooileider daartoe opdracht heeft gegeven);

 b. vloeken, schelden en dergelijke;
 c. het (hoorbaar) uiten van onbehoorlijke taal;
 d. het maken van obscene gebaren;
 e.  het uit woede en/of teleurstelling gooien met een racket of een ander 

uitrustingsstuk, dan wel het opzettelijk en krachtdadig beschadigen of vernielen 
van een racket, een ander uitrustingsstuk of enige vaste hindernis, het net met 
toebehoren, de baan, de stoel van de scheidsrechter of van een arbitrageassistent 
dan wel enig ander aanwezig voorwerp;

 f.  het uit woede wegtrappen, gooien of zonder noodzaak wegslaan van een bal, 
waaronder te verstaan is het opzettelijk wegslaan van een bal over de omheining of 
in de richting van enig persoon (official, ballenkind of publiek) met een verwijtbaar 
gebrek aan verantwoordelijkheidsbesef ten aanzien van de eventuele gevolgen;

 g.  het bedreigen of molesteren van of het spuwen naar een tegenstander, official, 
toeschouwer of enig ander persoon. Onder molesteren zal onder meer worden 
verstaan het zonder toestemming overlast aandoen door aanraking van een 
persoon;

 h.  onsportief gedrag. Hieronder dient onder meer te worden verstaan het niet 
respecteren van de rechten van een tegenstander, het niet aanvaarden van de 
autoriteit van een official, het beledigen van een toeschouwer en elke andere vorm 
van wangedrag door een speler, waardoor de goede naam van de tennissport wordt 
aangetast en voor zover nog onvermeld is in voorgaande regels.

 i.  het gevraagd of ongevraagd ontvangen van coaching op een moment dat dit niet is 
toegestaan.
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BIJLAGE-C Strafpuntensysteem (SPS)

1.  Het strafpuntensysteem biedt zoals bedoeld in artikel 68 van dit reglement de 
mogelijkheid wangedrag en opzettelijk tijdrekken te bestraffen.

  Onder wangedrag wordt verstaan: gedragingen zoals vermeld in Bijlage-B artikel 2 van 
dit reglement.

  Onder opzettelijk tijdrekken wordt verstaan: het opzettelijk overtreden van de in 
Tennisspelregel 29 en Bijlage V van de Tennisspelregels toegestane tijdslimieten.

2.  De op te leggen straffen zijn:
 • voor de eerste overtreding • een waarschuwing;
 • voor de tweede overtreding • puntverlies;
 • voor de derde en elke volgende overtreding • spelverlies.
  Na de derde overtreding zal echter de toernooileider bepalen of een volgende 

overtreding tot diskwalificatie (partijverlies) zal leiden. 
  Als een zeer ernstige overtreding wordt begaan kan de toernooileider beslissen tot 

onmiddellijke diskwalificatie over te gaan.
3.  Aan een speler die de gedragsregels overtreedt en hiervoor volgens het 

strafpuntensysteem wordt bestraft worden zogenaamde suspensiepunten gegeven en 
wel als volgt:

 Waarschuwing 1
 Puntverlies  2, inclusief een reeds toegekend suspensiepunt in verband 

met een waarschuwing
 Spelverlies  3, inclusief reeds toegekende suspensiepunten in verband met 

een waarschuwing én een puntverlies
 Elk volgend spelverlies Plus 1 suspensiepunt
 Diskwalificatie  Aantal reeds behaalde suspensiepunten plus 1 suspensiepunt.
   Minimaal 4 suspensiepunten
4.  Suspensiepunten, die in verschillende partijen aan eenzelfde speler worden gegeven, 

worden bij elkaar opgeteld.
5.  Wanneer aan een speler vier of meer suspensiepunten zijn gegeven wordt dit bij de 

Tuchtraad aanhangig gemaakt volgens de regels hieromtrent in het Reglement Fair 
Play.  Ongeacht het bepaalde in dit artikel wordt de zaak van een speler, wiens in hoge 
mate onsportieve daad tot onmiddellijke diskwalificatie heeft geleid, bij de Tuchtraad 
aanhangig gemaakt.

6.  De Tuchtcommissie doet uitspraak volgens de regels hieromtrent in het Reglement Fair 
Play. Tegen deze uitspraak staat beroep open bij de Raad van Beroep volgens de regels 
in ditzelfde Reglement Fair Play.

7.  Als de Tuchtcommissie uitspraak heeft gedaan in een bij haar aanhangig gemaakte 
zaak vervallen de suspensiepunten naar aanleiding waarvan de betrokken speler voor 
de Tuchtraad is gedaagd.

8.  Suspensiepunten vervallen een jaar na de dag waarop de overtreding die aanleiding 
was tot het geven van die suspensiepunten werd begaan. Deze termijn wordt gestuit 
op het moment dat een strafzaak aanhangig wordt gemaakt bij de Tuchtraad.

9.  Het strafpuntensysteem biedt ook de mogelijkheid om onopzettelijke 
tijdsoverschrijdingen te bestraffen met een tijdsovertreding, achtereenvolgens met:

 • een waarschuwing
 • puntverlies
 • puntverlies, enz., enz.
  Deze straffen hebben geen consequenties voor hetgeen omschreven is in de artikelen 3 

tot en met 8 van deze bijlage.
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BIJLAGE-D Kledingreclamecode

De kledingreclamecode die voor een speler geldt, tijdens de partij en tijdens het inspelen, 
houdt in dat reclame-uitingen en fabrikantenlogo’s op kleding, schoeisel en uitrusting 
moeten voldoen aan de volgende voorschriften:
1 a.  een speler mag op elke mouw van zijn shirt, trui of trainingsjack een (1) 

fabrikantenlogo van maximaal 52 cm², alsmede een (1) uiting van maximaal  
19,5 cm² dragen. Indien het fabrikantenlogo tekst bevat, mag deze tekst in het logo 
maximaal 26 cm² bedragen. Indien spelers mouwloze kleding dragen, mogen zij de 
twee uitingen op de voorkant van het shirt voeren. Deze twee uitingen mogen elk 
maximaal 13 cm² bedragen.

 b.  een speler mag op de voorkant, op de achterkant en/of op de kraag van zijn shirt, 
trui of trainingsjack dragen: 

  Twee (2) fabrikantenlogo’s van maximaal 13 cm² elk d.w.z.:
  • of twee (2) logo’s op de voorkant
  • of een (1) logo op de voorkant en een (1) logo op de achterkant
  • of een (1) logo op de voorkant en een (1) logo op de kraag
  • of een (1) logo op de achterkant en een (1) logo op de kraag
  Ofwel in plaats van twee (2) logo’s van elk 13 cm²: 
  •  een (1) fabrikantenlogo van maximaal 19,5 cm² op de voor- of achterkant of op de 

kraag.
 c.  een speler mag op de voorkant en op de achterkant van zijn/haar shirt, trui of 

trainingsjack een (1) uiting van maximaal 300 cm² dragen. Spelers die mouwloze 
kleding dragen mogen daar bovenop nog de in artikel 1 sub a. genoemde twee 
uitingen van elke 13 cm² dragen.

 d.  een speler mag op de voorkant of achterkant van zijn/haar tennisbroek, tennisrok 
of trainingsbroek twee (2) fabrikantenlogo’s van maximaal 13 cm² of een (1) 
fabrikantenlogo van maximaal 19,5 cm² dragen. Indien spelers compressiebroeken 
(zgn. Lycra shorts) dragen, mogen zij daarenboven hierop een (1) fabrikantenlogo 
van maximaal 13 cm² dragen.

 e. een speler mag op elke sok fabrikantenlogo’s van elk maximaal 13 cm² dragen.
 f. een speler mag op elke schoen fabrikantenlogo’s dragen.
 g.  een speler mag op zijn racket en op de snaren van zijn racket fabrikantenlogo’s 

hebben.
 h.  een speler mag op zijn hoofddeksel, hoofdband of polsband een (1) fabrikantenlogo 

van maximaal 13 cm² dragen.
 i.  een speler mag op zijn tas, handdoek of ander uitrustingsstuk fabrikantenlogo’s 

dragen, alsmede op zijn tas twee (2) afzonderlijke uitingen van elk maximaal  
26 cm².

2 a.  een fabrikantenlogo is een bedrijfs- of product beeldmerk (onafhankelijk of dit 
geregistreerd is) dat als lapje stof, opdruk of borduursel op de kleding zit. Dit hoeft 
geen leverancierslogo te zijn. Een logo kan tekst bevatten.

 b.  naast de in artikel 1 genoemde maximaal toegestane uitingen, is het geoorloofd dat 
daarnaast de verenigingsnaam wordt gevoerd in tekst en met embleem/logo. De 
verenigingsnaam en het embleem/logo mag gevoerd worden op de voorkant van 
het shirt, de trui en het trainingspak, en mag maximaal 19 cm² bedragen.

3  een speler, die de kledingreclame overtreedt, kan door de toernooileider of de (hoofd)
scheidsrechter worden opgedragen zich binnen 15 minuten te verkleden of zijn 
uitrusting te verwisselen. Het niet opvolgen van zo’n opdracht kan onmiddellijke 
diskwalificatie tot gevolg hebben. Het binnenste buiten dragen of afplakken van 
kleding is niet toegestaan.
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BIJLAGE-E Sanitaire onderbrekingen

Sanitaire onderbrekingen moeten in principe tijdens een setpauze worden opgenomen 
en mogen voor geen enkel ander doel worden gebruikt. Het verwisselen van kleding door 
dames moet tijdens een setpauze plaatsvinden. 
In het damesenkelspel heeft een speelster recht op twee onderbrekingen. In een 
herenenkelspel heeft een speler recht op één sanitaire onderbreking gedurende een partij 
om twee gewonnen sets en twee sanitaire onderbrekingen in een partij om drie gewonnen 
sets. In alle dubbelspelpartijen mag elk dubbelspelpaar in totaal twee onderbrekingen 
opnemen. Als partners samen de baan verlaten, telt dit als een van de toegestane 
onderbrekingen. 
Elke keer dat een speler de baan voor een sanitaire onderbreking verlaat, wordt beschouwd 
als een van de toegestane onderbrekingen, ongeacht of de tegenstander de baan al dan niet 
heeft verlaten. 
Elke sanitaire onderbreking die wordt opgenomen nadat het inspelen is begonnen, wordt 
beschouwd als een van de toegestane onderbrekingen. 
Een speler mag bovendien zo nodig alle speelhelftwisselingen gebruiken voor sanitaire 
doeleinden. Overschrijdt de betrokken speler echter de maximaal toegestane tijd van 90 
seconden (bij speelhelftwisseling) respectievelijk 2 minuten (bij setpauze), dan wordt hij 
volgens het Strafpuntensysteem (zie Bijlage-C van dit reglement) direct gestraft voor het 
begaan van een gedragsovertreding. 
Als de gezondheidstoestand van een speler het noodzakelijk maakt dat hij op enig moment 
naar het toilet moet kunnen gaan, moet hij hierover vóór de partij contact opnemen met 
de toernooileider. Als deze zijn verzoek toestaat, moet een eventuele scheidsrechter 
hierover -vóór de partij- worden geïnformeerd en wordt de speler toegestaan zijn sanitaire 
onderbreking op een ander moment dan tijdens een setpauze op te nemen. 
Voorts kunnen er in het damestennis andere redenen zijn dat een speelster dringend de 
baan moet verlaten. In deze situaties moet een eventuele scheidsrechter de speelster 
vragen of het inderdaad dringend is en haar zonodig toestaan de baan te verlaten voor 
een onderbreking op een ander moment dan tijdens een setpauze, mits zij haar twee 
toegestane onderbrekingen nog niet heeft opgenomen.
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BIJLAGE-F Coachen

Bij toernooien waar meerdere spelers als één ploeg deelnemen, is coachen toegestaan. 
Het begrip coachen omvat het in woord en/of gebaar geven van technische en/of tactische 
aanwijzingen. Aanmoedigingen zijn geen coaching. Coachen dient te geschieden volgens 
onderstaande regels.

1. a.  Als een (hoofd)scheidsrechter aanwezig is:
   voor het begin van iedere partij dient aan de (hoofd)scheidsrechter te worden 

opgegeven wie bij de betreffende partij als coach optreedt.
 b. Als geen (hoofd)scheidsrechter aanwezig is:
   voor het begin van iedere partij wordt aan de aanvoerder van de tegenpartij 

opgegeven wie bij de betreffende partij als coach optreedt.
2.  Coachen is alleen toegestaan door iemand die op de baan zit en dan uitsluitend 

wanneer van speelhelft wordt gewisseld (met uitzondering van een wissel tijdens een 
tiebreak). De coach dient op de baan, naast en schuin achter de scheidsrechtersstoel, te 
zitten. Op andere wijze coachen is niet toegestaan, ook niet door het geven van tekens. 
Als het spel wordt onderbroken en de speler verlaat het speelveld (bijvoorbeeld als 
verder spelen door weersomstandigheden niet mogelijk is of bij een onderbreking voor 
sanitaire doeleinden dan wel voor het verwisselen van kleding) dan mag de speler door 
iedereen van advies worden voorzien.

3.  Als meer dan één partij van een bepaalde ploegenwedstrijd tegelijk wordt gespeeld, 
mogen de coaches bij deze partijen tussentijds onderling wisselen. Tevens is het 
mogelijk dat voor deze partijen één persoon coach is. Deze coach mag dan uiteraard 
afwisselend bij de ene of bij een andere partij coachen. Het wisselen (en betreden) van 
baan door de coach is alleen toegestaan wanneer de spelers van speelhelft wisselen 
(tiebreak uitgezonderd).

4.  De coach mag de scheidsrechter aanspreken (niet een lijnrechter), over een genomen 
beslissing. Ook kan de coach de scheidsrechter verzoeken een balinspectie te doen 
(de coach mag zelf geen balinspecties doen; de speler wel, maar alleen op zijn eigen 
speelhelft). De scheidsrechter moet op eventuele vragen van de coach antwoord geven. 
De speler kan zijn coach verzoeken om de scheidsrechter over een beslissing aan te 
spreken of de scheidsrechter te verzoeken een balinspectie te doen; hij kan niet zelf 
met de scheidsrechter in discussie gaan.

5.  De coach dient zich sportief te gedragen en mag (buiten de speelhelftwisselingen) niet 
coachen.

6.  Bij onsportief gedrag van de coach heeft de hoofdscheidsrechter de bevoegdheid om 
een coach tweemaal een formele waarschuwing te geven. Bij de derde overtreding 
wordt de coach verwijderd als coach van de aan de gang zijnde partij en/of volgende 
partijen; in dat geval mag de coach wel door een ander worden vervangen.

7.  Als er bij een ploegenwedstrijd geen (hoofd)scheidsrechter aanwezig is, dienen de 
aanvoerders een eventueel geschil over onjuiste coaching gezamenlijk op te lossen.
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BIJLAGE-G Eisen ballen, tennisbanen en accommodatie

1. Ballen

P 1.  Het bondsbestuur maakt jaarlijks via het wedstrijdbulletin en/of de website van 
de KNLTB bekend welke ballen (handelsmerk en soort) zijn goedgekeurd voor de 
toernooien.

2. In een toernooi moet met door de KNLTB goedgekeurde ballen gespeeld worden.
3.  Partijen dienen met minimaal drie ballen van hetzelfde merk, type en kleur gespeeld te 

worden.
S 4.  De KNLTB kan bepalen dat voor een bepaalde categorie een bepaald type bal is 

voorgeschreven. Dit wordt via het wedstrijdbulletin en/of de website van de KNLTB 
bekend gemaakt.

5.  Finalepartijen van toernooien dienen met nieuwe ballen te worden gespeeld, tenzij alle 
betrokken spelers instemmen met het spelen met gebruikte ballen.

D 2. Eisen tennisbanen en accommodatie

1.  De tennisbanen moeten voldoen aan de eisen gesteld in de Tennisspelregels en in 
goede staat verkeren. Bovendien moeten banen die na 1 januari 1997 zijn aangelegd, 
gerenoveerd of omgebouwd het KNLTB-NOC*NSF keurmerk hebben verkregen. Hoe dit 
keurmerk kan worden verkregen staat vermeld in lid 3. Bij de banen dienen behoorlijke 
kleedkamers met was- en douchegelegenheid, een toilet en een kantine aanwezig 
te zijn. Voor de maatvoering van deze ruimten wordt verwezen naar de normen die 
hiervoor zijn vastgelegd in de uitgave “Normen en Richtlijnen voor Clubhuizen.” De 
vereiste kleedkamers met was- en douchegelegenheid, het toilet en de kantine moeten 
ten minste beschikbaar zijn van een half uur voor het begin van de eerste partij van de 
betreffende dag tot een half uur na het tijdstip van beëindigen respectievelijk afbreken 
van de laatste partij van de betreffende dag.

2.  Als de toernooiorganisator voor het spelen van het toernooi gebruik maakt van 
kunstlicht, dient dit te voldoen aan de normen gesteld door de Nederlandse Stichting 
van Verlichtingskunde (NSVV). De gebruikswaarde van deze verlichting dient minimaal 
300 lux te bedragen.

3.  Voor het verkrijgen van het KNLTB-NOC*NSF keurmerk van tennisbanen, zoals bedoeld 
in lid 1, dienen aanleg, renovatie en ombouw als volgt plaats te vinden: 

 a.  de werkzaamheden dienen door een door NOC*NSF erkend keuringsinstituut 
voor sportaccommodaties te worden begeleid, inhoudende praktijk- en 
laboratoriumonderzoek.

 b.  de eindkeuring wordt door de keuringsinstantie uitgevoerd en omvat zowel een 
sporttechnische keuring als een reglementaire keuring.

 c.  de sporttechnische keuring vindt plaats op basis van de sporttechnische normen 
voor tennisbaanconstructies, die de volgende aspecten omvatten:

  • sportfunctionaliteit;
  • medische aspecten;
  • bruikbaarheid;
  • duurzaamheid;
  • beheersbaarheid.
 d.  de reglementaire keuring vindt in hoofdzaak plaats op basis van de 

Tennisspelregels, waarbij ten aanzien van de maatvoering van de uitlopen de 
volgende aanvullende bepalingen gelden:

  (1)  bij nieuwaanleg, renovatie of ombouw van tennisbanen dient de achteruitloop 
ten minste 6.40 m. en de zijuitloop ten minste 3.66 m. te bedragen.

  (2)  in afwijking van het bepaalde onder I. dient de tussenuitloop tussen twee naast 
elkaar gelegen banen ten minste 5.00 m. te zijn.

  (3)  de zij- en achteruitlopen dienen vrij te zijn van obstakels (bijvoorbeeld 
lichtmasten en onderhoudsmateriaal), met uitzondering van:

   a.  de ruimte pal achter de netpaal ter grootte van 1.5 m² ten behoeve van de 
scheidsrechtersstoel;
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b.  aan beide zijden van het speelveld, maar zo dicht mogelijk bij de scheidsrechtersstoel 
een ruimte van maximaal 1 (b) x 2 (l) meter ten behoeve van spelersbanken. Deze 
spelersbanken moeten zo dicht mogelijk tegen de grens van de uitloop bij de betreffende 
baan worden geplaatst. Bij de aanwezigheid van een toegangspoort mogen deze ruimten 
worden verplaatst tot naast deze toegangspoort. In de tussenuitloopruimten dienen 
deze ruimten zodanig in het midden van de uitloopruimte geplaatst te worden dat er aan 
weerszijden minimaal 2 meter resteert.
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BIJLAGE-H  De samenstelling van het afvalsysteem of het aansluitende 
poulesysteem

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 56 lid 3 sub b. van dit reglement dient de 
samenstelling van het afvalschema of het aansluitende poulesysteem als volgt te 
geschieden:

Situatie A.

 Alleen de winnaar van de poule gaat door naar het afvalschema.

 Als wordt gespeeld in 2 poules, worden 2 deelnemers geplaatst.

De plaatsing is dan als volgt:

nummer 1 geplaatst in poule A
nummer 2 geplaatst in poule B

Vervolgens wordt het afvalschema:

 

1 1A
2 2B

 Als wordt gespeeld in 3 poules, worden 3 deelnemers geplaatst.

De plaatsing is dan als volgt:

nummer 1 geplaatst in poule A
nummer 2 geplaatst in poule B
nummer 3 geplaatst in poule C

Vervolgens wordt het afvalschema:

 

1 1A
2 bye
3 1C
4 1B

 Als wordt gespeeld in 4 poules, worden 4 deelnemers geplaatst.

De plaatsing is dan als volgt:

nummer 1 geplaatst in poule A
nummer 2 geplaatst in poule B
nummer 3 en 4 geplaatst na loting verdelen over poule C en D

Vervolgens wordt het afvalschema:

 

1 1A
2 1D
3 1C
4 1B
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  Als wordt gespeeld in 5, 6, 7 of 8 poules, is het aantal geplaatste deelnemers gelijk aan 
het aantal poules.

De plaatsing is dan als volgt:

nummer 1 geplaatst in poule A
nummer 2 geplaatst in poule B
nummer 3 en 4 geplaatst na loting verdelen over poule C en D
nummer 5 t/m 8 geplaatst na loting verdelen over poule E t/m H

Vervolgens wordt het afvalschema:

 

5 poules 6 poules 8 poules 8 poules
1 1A 1A 1A 1A
2 bye bye bye 1H
3 1E 1E 1E 1E
4 1D 1D 1D 1D
5 1C 1C 1C 1C
6 bye 1F 1F 1F
7 bye bye 1G 1G
8 1B 1B 1B 1B

  Als wordt gespeeld in 9 t/m 16 poules, is het aantal geplaatste deelnemers gelijk aan 
het aantal poules.

De plaatsing is dan als volgt:

nummer 1 geplaatst in poule A
nummer 2 geplaatst in poule B
nummer 3 en 4 geplaatst na loting verdelen over poule C en D
nummer 5 t/m 8 geplaatst na loting verdelen over poule E t/m H
nummer 9 t/m 12 geplaatst na loting verdelen over poule I t/m L
nummer 13 t/m 16 geplaatst na loting verdelen over poule M t/m P

Vervolgens wordt het afvalschema:

 

9
poules

10
poules

11
poules

12
poules

13
poules

14
poules

15
poules

16
poules

1 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A
2 bye bye bye bye bye bye bye 1P
3 1H 1H 1H 1H 1H 1H 1H 1H
4 1I 1I 1I 1I 1I 1I 1I 1I
5 1C 1C 1C 1C 1C 1C 1C 1C
6 bye bye bye bye bye 1N 1N 1N
7 1E 1E 1E 1E 1E 1E 1E 1E
8 bye bye bye 1L 1L 1L 1L 1L
9 bye bye 1K 1K 1K 1K 1K 1K
10 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F
11 bye bye bye bye 1M 1M 1M 1M
12 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D
13 bye 1J 1J 1J 1J 1J 1J 1J
14 1G 1G 1G 1G 1G 1G 1G 1G
15 bye bye bye bye bye bye 1O 1O
16 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B
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  Als wordt gespeeld in 17 t/m 32 poules, is het aantal geplaatste deelnemers gelijk aan 
het aantal poules.

De plaatsing is dan als volgt:

nummer 1 geplaatst in poule A
nummer 2 geplaatst in poule B
nummer 3 en 4 geplaatst na loting verdelen over poule C en D
nummer 5 t/m 8 geplaatst na loting verdelen over poule E t/m H
nummer 9 t/m 12 geplaatst na loting verdelen over poule I t/m L
nummer 13 t/m 16 geplaatst na loting verdelen over poule M t/m P
nummer 17 t/m 24 geplaatst na loting verdelen over poule Q t/m X
nummer 25 t/m 32 geplaatst na loting verdelen over poule Y t/m FF

Vervolgens wordt het afvalschema:

 

17 
poules

18 
poules

19 
poules

20 
poules

21 
poules

22 
poules

23 
poules

24 
poules

1 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A
2 bye bye bye bye bye bye bye bye
3 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P
4 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q
5 bye bye bye bye bye bye bye 1X
6 1I 1I 1I 1I 1I 1I 1I 1I
7 bye bye bye bye bye bye bye bye
8 1G 1G 1G 1G 1G 1G 1G 1G
9 1C 1C 1C 1C 1C 1C 1C 1C
10 bye bye bye bye bye bye bye bye
11 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M
12 bye bye bye 1T 1T 1T 1T 1T
13 bye bye bye bye 1U 1U 1U 1U
14 1L 1L 1L 1L 1L 1L 1L 1L
15 bye bye bye bye bye bye bye bye
16 1E 1E 1E 1E 1E 1E 1E 1E
17 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F
18 bye bye bye bye bye bye bye bye
19 1K 1K 1K 1K 1K 1K 1K 1K
20 bye bye bye bye bye 1V 1V 1V
21 bye bye 1S 1S 1S 1S 1S 1S
22 1N 1N 1N 1N 1N 1N 1N 1N
23 bye bye bye bye bye bye bye bye
24 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D
25 1H 1H 1H 1H 1H 1H 1H 1H
26 bye bye bye bye bye bye bye bye
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Vervolg:

 

25 
poules

26
poules

27
poules

28 
poules

29 
poules

30 
poules

31 
poules

32 
poules

1 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A
2 bye bye bye bye bye bye bye 1FF
3 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P
4 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q
5 1X 1X 1X 1X 1X 1X 1X 1X
6 1I 1I 1I 1I 1I 1I 1I 1I
7 bye 1Z 1Z 1Z 1Z 1Z 1Z 1Z
8 1G 1G 1G 1G 1G 1G 1G 1G
9 1C 1C 1C 1C 1C 1C 1C 1C
10 bye bye bye bye bye 1DD 1DD 1DD
11 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M
12 1T 1T 1T 1T 1T 1T 1T 1T
13 1U 1U 1U 1U 1U 1U 1U 1U
14 1L 1L 1L 1L 1L 1L 1L 1L
15 bye bye bye 1BB 1BB 1BB 1BB 1BB
16 1E 1E 1E 1E 1E 1E 1E 1E
17 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F
18 bye bye 1AA 1AA 1AA 1AA 1AA 1AA
19 1K 1K 1K 1K 1K 1K 1K 1K
20 1V 1V 1V 1V 1V 1V 1V 1V
21 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S
22 1N 1N 1N 1N 1N 1N 1N 1N
23 bye bye bye bye 1CC 1CC 1CC 1CC
24 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D
25 1H 1H 1H 1H 1H 1H 1H 1H
26 1Y 1Y 1Y 1Y 1Y 1Y 1Y 1Y
27 1J 1J 1J 1J 1J 1J 1J 1J
28 1W 1W 1W 1W 1W 1W 1W 1W
29 1R 1R 1R 1R 1R 1R 1R 1R
30 1O 1O 1O 1O 1O 1O 1O 1O
31 bye bye bye bye bye bye 1EE 1EE
32 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B
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 Situatie B.

 De nummer 1 en de nummer 2 van de poules gaan beide door naar het afvalschema

 Als wordt gespeeld in 2 poules, worden 2 deelnemers geplaatst.

De plaatsing is dan als volgt:

nummer 1 geplaatst in poule A
nummer 2 geplaatst in poule B

Vervolgens wordt het afvalschema:

 

1 1A
2 2B
3 2A
4 1B

 
 Als wordt gespeeld in 3 poules, worden 3 deelnemers geplaatst.

De plaatsing is dan als volgt:

nummer 1 geplaatst in poule A
nummer 2 geplaatst in poule B
nummer 3 geplaatst in poule C

Vervolgens wordt het afvalschema:

 

1 1A
2 bye
3 2B
4 2C
5 1C
6 2A
7 bye
8 1B
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 Als wordt gespeeld in 4 poules, worden 4 deelnemers geplaatst.

De plaatsing is dan als volgt:

nummer 1 geplaatst in poule A
nummer 2 geplaatst in poule B
nummer 3 en 4 geplaatst na loting verdelen over poule C en D

Vervolgens wordt het afvalschema:

 

1 1A
2 2C
3 2B
4 1D
5 1C
6 2A
7 2D
8 1B

  Als wordt gespeeld in 5, 6, 7 of 8 poules, is het aantal geplaatste deelnemers gelijk aan 
het aantal poules.

De plaatsing is dan als volgt:

nummer 1 geplaatst in poule A
nummer 2 geplaatst in poule B
nummer 3 en 4 geplaatst na loting verdelen over poule C en D
nummer 5 t/m 8 geplaatst na loting verdelen over poule E t/m H

Vervolgens wordt het afvalschema:

 

5 poules 6 poules 7 poules 8 poules
1 1A 1A 1A 1A
2 bye bye bye 2G
3 2D 2F 2G 1H
4 2B 2B 2B 2B
5 1C 1C 1C 1C
6 bye bye 2F 2F
7 1E 1E 1E 1E
8 bye 2D 2D 2D
9 bye 2C 2C 2C
10 2E 1F 1F 1F
11 bye bye 2E 2E
12 1D 1D 1D 1D
13 2A 2A 2A 2A
14 2C 2E 1G 1G
15 bye bye bye 2H
16 1B 1B 1B 1B
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  Als wordt gespeeld in 9 t/m 16 poules, is het aantal geplaatste deelnemers gelijk aan 
het aantal poules.

De plaatsing is dan als volgt:

nummer 1 geplaatst in poule A
nummer 2 geplaatst in poule B
nummer 3 en 4 geplaatst na loting verdelen over poule C en D
nummer 5 t/m 8 geplaatst na loting verdelen over poule E t/m H
nummer 9 t/m 12 geplaatst na loting verdelen over poule I t/m L
nummer 13 t/m 16 geplaatst na loting verdelen over poule M t/m P

Vervolgens wordt het afvalschema:

 

9 
poules

10
poules

11 
poules

12 
poules

13 
poules

14 
poules

15 
poules

16 
poules

1 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A
2 bye bye bye bye bye bye bye 2O
3 2D 2F 2H 2J 2K 2N 2O 1P
4 2B 2B 2B 2B 2B 2B 2B 2B
5 bye bye bye 2H 2H 2H 2H 2H
6 1I 1I 1I 1I 1I 1I 1I 1I
7 bye bye bye bye 2J 2J 2J 2J
8 1G 1G 1G 1G 1G 1G 1G 1G
9 1C 1C 1C 1C 1C 1C 1C 1C
10 bye bye bye bye bye bye 2N 2N
11 2F 2H 2J 2K 1M 1M 1M 1M
12 bye 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D
13 bye bye 2F 2F 2F 2F 2F 2F
14 2H 2J 2K 1L 1L 1L 1L 1L
15 bye bye bye bye bye 2K 2K 2K
16 1E 1E 1E 1E 1E 1E 1E 1E
17 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F
18 bye bye bye bye bye 2L 2L 2L
19 2G 2I 1K 1K 1K 1K 1K 1K
20 bye bye 2E 2E 2E 2E 2E 2E
21 bye 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C
22 2E 2G 2I 2L 2M 1N 1N 1N
23 bye bye bye bye bye bye 2M 2M
24 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D
25 1H 1H 1H 1H 1H 1H 1H 1H
26 bye bye bye bye 2I 2I 2I 2I
27 2I 1J 1J 1J 1J 1J 1J 1J
28 bye bye bye 2G 2G 2G 2G 2G
29 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A
30 2C 2E 2G 2I 2L 2M 1O 1O
31 bye bye bye bye bye bye bye 2P
32 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B

 
  Als wordt gespeeld met meer dan 16 poules, dient het afvalschema volgens het 

gehanteerde algoritme te worden bepaald.
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