
 

Informatie Winteroutdoorcompetitie regio Zuid 2016 / 2017 

 
1. INSCHRIJFMOGELIJKHEDEN 

 
a. Gemengd dubbel 17+ op zaterdag 

Deelname is alleen mogelijk voor die spelers en speelsters die geboren zijn voor 1 januari 2000. 
Per wedstrijddag worden vier partijen gespeeld, te weten: een dames- en een herendubbelspel en 
twee gemengddubbelspelen. 
Teams kunnen op basis van de onderstaande criteria in de volgende klassen worden 
ingeschreven: 
Gemengd dubbel 17+ Hoofdklasse:   Puntengemiddelde lager dan 10 
Gemengd dubbel 17+ 1

e
 klasse:   Puntengemiddelde gelijk aan 10 of hoger,  

       maar kleiner dan 12 
Gemengd dubbel 17+ 2

e
 klasse:   Puntengemiddelde gelijk aan 12 of hoger,  

       maar kleiner dan 14 
Gemengd dubbel 17+ 3

e
 klasse:   Puntengemiddelde gelijk aan 14 of hoger 

 
b. Gemengd 17+ op zondag 

Deelname is alleen mogelijk voor die spelers en speelsters die geboren zijn voor 1 januari 2000. 
Per wedstrijddag worden vijf partijen gespeeld, te weten: een dames- en een herenenkelspel, een 
dames- en een herendubbelspel en een gemengddubbelspel. 
Teams kunnen op basis van de onderstaande criteria in de volgende klassen worden 
ingeschreven: 
Gemengd 17+ Hoofdklasse:   Puntengemiddelde lager dan 11 
Gemengd 17+ 1

e
 klasse:    Puntengemiddelde gelijk aan 11 of hoger,  

       maar kleiner dan 14 
Gemengd 17+ 2

e
 klasse:    Puntengemiddelde gelijk aan 14 of hoger 

 
c. Gemengd dubbel 17+ op donderdagavond 

Deelname is alleen mogelijk voor die spelers en speelsters die geboren zijn voor 1 januari 2000. 
Per wedstrijddag worden vier partijen gespeeld, te weten: een dames- en een herendubbelspel en 
twee gemengddubbelspelen. 
Teams kunnen op basis van de onderstaande criteria in de volgende klassen worden 
ingeschreven: 
Gemengd dubbel 17+ 1

e
 klasse:   Puntengemiddelde lager dan 13 

Gemengd dubbel 17+ 2
e
 klasse:   Puntengemiddelde gelijk aan 13 of hoger 

  
d. Gemengd dubbel 50+ op vrijdagmiddag 

In deze competitiesoort wordt vooralsnog in één klasse gespeeld. Op basis van de speelsterkten 
van de ingeschreven ploegen en afhankelijk van de hoeveelheid inschrijvingen voor deze 
competitiesoort kan een nadere splitsing in klassen worden gemaakt. Deelname is alleen mogelijk 
voor die spelers en speelsters die geboren zijn voor 1 januari 1967. Per wedstrijddag worden vier 
partijen gespeeld, te weten: een dames- en een herendubbelspel en twee gemengddubbelspelen. 
 
e. Gemengd dubbel 17+ op vrijdagavond  NIEUW 

Deelname is alleen mogelijk voor die spelers en speelsters die geboren zijn voor 1 januari 2000. 
Per wedstrijddag worden vier partijen gespeeld, te weten: een dames- en een herendubbelspel en 
twee gemengddubbelspelen. 
Teams kunnen op basis van de onderstaande criteria in de volgende klassen worden 
ingeschreven: 
Gemengd dubbel 17+ Hoofdklasse:   Puntengemiddelde lager dan 10 
Gemengd dubbel 17+ 1

e
 klasse:   Puntengemiddelde gelijk aan 10 of hoger,  

       maar kleiner dan 12 
Gemengd dubbel 17+ 2

e
 klasse:   Puntengemiddelde gelijk aan 12 of hoger,  

       maar kleiner dan 14 
Gemengd dubbel 17+ 3

e
 klasse:   Puntengemiddelde gelijk aan 14 of hoger 

 



 

f. Gemengd dubbel 35+ op vrijdagavond  

Deelname is alleen mogelijk voor die spelers en speelsters die geboren zijn voor 1 januari 1982. 
Per wedstrijddag worden vier partijen gespeeld, te weten: een dames- en een herendubbelspel en 
twee gemengddubbelspelen. 
Teams kunnen op basis van de onderstaande criteria in de volgende klassen worden 
ingeschreven: 
Gemengd dubbel 35+ Hoofdklasse:   Puntengemiddelde lager dan 10 
Gemengd dubbel 35+ 1

e
 klasse:   Puntengemiddelde gelijk aan 10 of hoger,  

       maar kleiner dan 12 
Gemengd dubbel 35+ 2

e
 klasse:   Puntengemiddelde gelijk aan 12 of hoger,  

       maar kleiner dan 14 
Gemengd dubbel 35+ 3

e
 klasse:   Puntengemiddelde gelijk aan 14 of hoger 

 
g. Heren dubbel 17+ op zaterdag 

Deelname is alleen mogelijk voor die spelers die geboren zijn voor 1 januari 2000. Per 
wedstrijddag worden vier partijen gespeeld, te weten: vier herendubbelspelen. 
Teams kunnen op basis van de onderstaande criteria in de volgende klassen worden 
ingeschreven: 
Heren dubbel 17+ Hoofdklasse:   Puntengemiddelde lager dan 10 
Heren dubbel 17+ 1

e
 klasse:   Puntengemiddelde gelijk aan 10 of hoger,  

       maar kleiner dan 12 
Heren dubbel 17+ 2

e
 klasse:   Puntengemiddelde gelijk aan 12 of hoger,  

       maar kleiner dan 14 
Heren dubbel 17+ 3

e
 klasse:   Puntengemiddelde gelijk aan 14 of hoger 

 
h. Heren dubbel 35+ op zaterdag 

Deelname is alleen mogelijk voor die spelers die geboren zijn voor 1 januari 1982. Per 
wedstrijddag worden vier partijen gespeeld, te weten: vier herendubbelspelen. 
Teams kunnen op basis van de onderstaande criteria in de volgende klassen worden 
ingeschreven: 
Heren dubbel 35+ 1

e
 klasse:   Puntengemiddelde lager dan 13 

Heren dubbel 35+ 2
e
 klasse:   Puntengemiddelde gelijk aan 13 of hoger 

 
i. Heren 17+ op zondag 

Deelname is alleen mogelijk voor die spelers die geboren zijn voor 1 januari 2000. Per 
wedstrijddag worden zes partijen gespeeld, te weten: vier herenenkelspelen en twee 
herendubbelspelen. 
Teams kunnen op basis van de onderstaande criteria in de volgende klassen worden 
ingeschreven: 
Heren 17+ 1

e
 klasse:    Puntengemiddelde lager dan 13 

Heren 17+ 2
e
 klasse:    Puntengemiddelde gelijk aan 13 of hoger 

 
j. Heren dubbel 50+ op vrijdagmiddag 

Deelname is alleen mogelijk voor die spelers die geboren zijn voor 1 januari 1967. Per 
wedstrijddag worden vier partijen gespeeld, te weten: vier herendubbelspelen. 
Teams kunnen op basis van de onderstaande criteria in de volgende klassen worden 
ingeschreven: 
Heren dubbel 50+ 1

e
 klasse:   Puntengemiddelde lager dan 14 

Heren dubbel 50+ 2
e
 klasse:   Puntengemiddelde gelijk aan 14 of hoger 

 
k. Heren dubbel 17+ op vrijdagavond   NIEUW 

Deelname is alleen mogelijk voor die spelers die geboren zijn voor 1 januari 1982. Per 
wedstrijddag worden vier partijen gespeeld, te weten: vier herendubbelspelen. 
Teams kunnen op basis van de onderstaande criteria in de volgende klassen worden 
ingeschreven: 
Heren dubbel 17+ Hoofdklasse:   Puntengemiddelde lager dan 11 
Heren dubbel 17+ 1

e
 klasse:   Puntengemiddelde gelijk aan 11 of hoger,  

       maar kleiner dan 14 
Heren dubbel 17+ 2

e
 klasse:   Puntengemiddelde gelijk aan 14 of hoger 



 

 
l. Heren dubbel 35+ op vrijdagavond 

Deelname is alleen mogelijk voor die spelers die geboren zijn voor 1 januari 1982. Per 
wedstrijddag worden vier partijen gespeeld, te weten: vier herendubbelspelen. 
Teams kunnen op basis van de onderstaande criteria in de volgende klassen worden 
ingeschreven: 
Heren dubbel 35+ Hoofdklasse:   Puntengemiddelde lager dan 11 
Heren dubbel 35+ 1

e
 klasse:   Puntengemiddelde gelijk aan 11 of hoger,  

       maar kleiner dan 14 
Heren dubbel 35+ 2

e
 klasse:   Puntengemiddelde gelijk aan 14 of hoger 

 
m. Dames dubbel 17+ op zaterdag 

Deelname is alleen mogelijk voor die speelsters die geboren zijn voor 1 januari 2000. Per 
wedstrijddag worden vier partijen gespeeld, te weten: vier damesdubbelspelen. 
Teams kunnen op basis van de onderstaande criteria in de volgende klassen worden 
ingeschreven: 
Dames dubbel 17+ Hoofdklasse:   Puntengemiddelde lager dan 11 
Dames dubbel 17+ 1

e
 klasse:   Puntengemiddelde gelijk aan 11 of hoger,  

       maar kleiner dan 14 
Dames dubbel 17+ 2

e
 klasse:   Puntengemiddelde gelijk aan 14 of hoger 

 
n. Dames dubbel 35+ op zaterdag 

Deelname is alleen mogelijk voor die speelsters die geboren zijn voor 1 januari 1982. Per 
wedstrijddag worden vier partijen gespeeld, te weten: vier damesdubbelspelen. 
Teams kunnen op basis van de onderstaande criteria in de volgende klassen worden 
ingeschreven: 
Dames dubbel 35+ 1

e
 klasse:   Puntengemiddelde lager dan 13 

Dames dubbel 35+ 2
e
 klasse:   Puntengemiddelde gelijk aan 13 of hoger 

 
o. Dames 17+ * op zondag 

Deelname is alleen mogelijk voor die speelsters die geboren zijn voor 1 januari 2000. Per 
wedstrijddag worden vijf partijen gespeeld, te weten: twee damesenkelspelen en drie 
damesdubbelspelen. 
Teams kunnen op basis van de onderstaan de criteria in de volgende klassen worden 
ingeschreven: 
Dames 17+ * 1

e
 klasse:    Puntengemiddelde lager dan 13 

Dames 17+ * 2
e
 klasse:    Puntengemiddelde gelijk aan 13 of hoger 

 
p. Dames dubbel 17+ op donderdagmorgen 

Deelname is alleen mogelijk voor die speelsters die geboren zijn voor 1 januari 2000. Per 
wedstrijddag worden vier partijen gespeeld, te weten: vier damesdubbelspelen. 
Teams kunnen op basis van de onderstaande criteria in de volgende klassen worden 
ingeschreven: 
Dames dubbel 17+ Hoofdklasse:   Puntengemiddelde lager dan 11 
Dames dubbel 17+ 1

e
 klasse:   Puntengemiddelde gelijk aan 11 of hoger,  

       maar kleiner dan 14  
Dames dubbel 17+ 2

e
 klasse:   Puntengemiddelde gelijk aan 14 of hoger 

 
q. Dames dubbel 17+ op vrijdagavond  NIEUW 

Deelname is alleen mogelijk voor die speelsters die geboren zijn voor 1 januari 1982. Per 
wedstrijddag worden vier partijen gespeeld, te weten: vier damesdubbelspelen. 
Teams kunnen op basis van de onderstaande criteria in de volgende klassen worden 
ingeschreven: 
Dames dubbel 17+ 1

e
 klasse:   Puntengemiddelde lager dan 13 

Dames dubbel 17+ 2
e
 klasse:   Puntengemiddelde gelijk aan 13 of hoger 

 
 
 
 



 

r. Dames dubbel 35+ op vrijdagavond 

Deelname is alleen mogelijk voor die speelsters die geboren zijn voor 1 januari 1982. Per 
wedstrijddag worden vier partijen gespeeld, te weten: vier damesdubbelspelen. 
Teams kunnen op basis van de onderstaande criteria in de volgende klassen worden 
ingeschreven: 
Dames dubbel 35+ 1

e
 klasse:   Puntengemiddelde lager dan 13 

Dames dubbel 35+ 2
e
 klasse:   Puntengemiddelde gelijk aan 13 of hoger 

 
s. Gemengd 11 t/m 14 op zondag 

In deze competitiesoort wordt vooralsnog in één klasse gespeeld. Op basis van de speelsterkten 
van de ingeschreven ploegen en afhankelijk van de hoeveelheid inschrijvingen voor deze 
competitiesoort kan een nadere splitsing in klassen worden gemaakt. Deelname is alleen mogelijk 
voor die spelers en speelsters die geboren zijn op of na 1 januari 2002 en voor 1 januari 2006. Per 
wedstrijddag worden vijf partijen gespeeld, te weten: een meisjes- en een jongensenkelspel, een 
meisjes- en een jongensdubbelspel en een gemengddubbelspel. 
 
t. Gemengd 11 t/m 17 op zondag 

Deelname is alleen mogelijk voor die spelers en speelsters die geboren zijn op of na 1 januari 
1999 en voor 1 januari 2006. Per wedstrijddag worden vijf partijen gespeeld, te weten: een 
meisjes- en een jongensenkelspel, een meisjes- en een jongensdubbelspel en een 
gemengddubbelspel. 
Teams kunnen op basis van de onderstaande criteria in de volgende klassen worden 
ingeschreven: 
Gemengd 11 t/m 17 1

e
 klasse:   Puntengemiddelde lager dan 13,5 

Gemengd 11 t/m 17 2
e
 klasse:   Puntengemiddelde gelijk aan 13,5 of hoger 

 
u. Jongens 11 t/m 14 op zondag 

In deze competitiesoort wordt vooralsnog in één klasse gespeeld. Op basis van de speelsterkten 
van de ingeschreven ploegen en afhankelijk van de hoeveelheid inschrijvingen voor deze 
competitiesoort kan een nadere splitsing in klassen worden gemaakt. Deelname is alleen mogelijk 
voor die spelers die geboren zijn op of na 1 januari 2002 en voor 1 januari 2006. Per wedstrijddag 
worden zes partijen gespeeld, te weten: vier jongensenkelspelen en twee jongensdubbelspelen. 
 
v. Jongens 11 t/m 17 op zondag 

Deelname is alleen mogelijk voor die spelers die geboren zijn op of na 1 januari 1999 en voor  
1 januari 2006. Per wedstrijddag worden zes partijen gespeeld, te weten: vier jongensenkelspelen 
en twee jongensdubbelspelen. 
Teams kunnen op basis van de onderstaande criteria in de volgende klassen worden 
ingeschreven: 
Jongens 11 t/m 17 1

e
 klasse:   Puntengemiddelde lager dan 13,5 

Jongens 11 t/m 17 2
e
 klasse:   Puntengemiddelde gelijk aan 13,5 of hoger 

 
w. meisjes 11 t/m 14 op zondag 

In deze competitiesoort wordt vooralsnog in één klasse gespeeld. Op basis van de speelsterkten 
van de ingeschreven ploegen en afhankelijk van de hoeveelheid inschrijvingen voor deze 
competitiesoort kan een nadere splitsing in klassen worden gemaakt. Deelname is alleen mogelijk 
voor die speelsters die geboren zijn op of na 1 januari 2002 en voor 1 januari 2006. Per 
wedstrijddag worden zes partijen gespeeld, te weten: vier meisjesenkelspelen en twee 
meisjesdubbelspelen. 
 
x. meisjes t/m 17 op zondag 

Deelname is alleen mogelijk voor die speelsters die geboren zijn op of na 1 januari 1999 en voor  
1 januari 2006. Per wedstrijddag worden zes partijen gespeeld, te weten: vier meisjesenkelspelen 
en twee meisjesdubbelspelen. 
Teams kunnen op basis van de onderstaande criteria in de volgende klassen worden 
ingeschreven: 
Meisjes 11 t/m 17 1

e
 klasse:   Puntengemiddelde lager dan 13,5 

Meisjes 11 t/m 17 2
e
 klasse:   Puntengemiddelde gelijk aan 13,5 of hoger 

 



 

2. WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN 2015 / 2016 
 
Invoering 17+ dubbelcompetities op vrijdagavond 

Tijdens de VCL vergadering op 1 juli 2015 in het Vrijetijdscentrum Best is gebleken dat de 
meerderheid voor de invoering van 17+ dubbelcompetities op vrijdagavond in de 
Winteroutdoorcompetitie is. Met ingang van 2016 / 2017 zullen wij daarom naast de 35+ 
dubbelvarianten ook de 17+ dubbelvarianten gaan aanbieden. Dit betekent dat we de 
competitiesoorten op vrijdagavond, de Gemengd dubbel 17+ (DD-HD-2GD), Heren dubbel 17+ 
(4HD) en Dames dubbel 17+ (4DD), gaan aanbieden in de Winteroutdoorcompetitie regio Zuid 
2016 / 2017. 
 
Bij jeugdcompetities 11 t/m 14 jaar mag nu ook één te oude speler opgesteld worden 

Om het de verenigingen makkelijker te maken jeugdploegen samen te stellen, hebben 
wij besloten dat het in de Winteroutdoorcompetitie regio Zuid 2016 / 2017 toegestaan is 
om bij de leeftijdscategorie 11 t/m 14 jaar in een ploeg per speeldag maximaal één 
speler op te stellen die te oud is. Deze speler moet echter geboren zijn op of ná 1 
januari 2001.  

 
3. GROENE COMPETITIE 

 
Er zal dit jaar op woensdagmiddag wederom een Groene wintercompetitie (10 t/m 12 jaar) worden 
aangeboden. Nadere details worden in augustus gecommuniceerd middels een nieuwsbrief aan 
de functionaris Tenniskids. Inschrijving Groen winter staat open van 10 t/m 20 september 2016 en 
gaat via http://tenniskids.toernooi.nl 
 

4. PLOEGGEMIDDELDE 
 

Het puntengemiddelde van een ploeg in een competitiesoort waarin zowel enkels als dubbels 
worden gespeeld, wordt berekend volgens de wijze zoals beschreven in artikel V-02 lid 2 van het 
Competitiereglement (CR). Voor dubbelcompetities geldt de berekeningswijze als beschreven in 
art. V-02 lid 3 CR.  
Met dien verstande dat we bij het indelen van de Winteroutdoorcompetitie uitgaan van de actuele 
rating van de spelers (in plaats van de speelsterktes). 
 
Voorbeeld: Onderstaande ploeg van vereniging X wil gemengd dubbel 17+ competitie op zaterdag 
gaan spelen: 
 
Robin  2 x 6,0982 (actuele dubbelrating) = 12,1964 
Thiemo  2 x 6,7296 (actuele dubbelrating) = 13,4592 
Kiki   2 x 7,0031 (actuele dubbelrating) = 14,0062 
Richèl  2 x 8,2084 (actuele dubbelrating) = 16,4168 
 
Ploeggemiddelde: 12,1964 + 13,4592 + 14,0062 + 16,4168 = 56,0786 : 4 = 14,0197 
Dit puntengemiddelde is gelijk aan 14 of hoger. Op basis hiervan dient deze ploeg dus te worden 
ingeschreven in de 3

e
 klasse.  

 
5. COMPETITIEOPZET 

 

De Winteroutdoorcompetitie wordt in het algemeen gespeeld in afdelingen van acht ploegen, 

waarin een halve competitie wordt gespeeld (zeven speeldagen).  

 

6. VOORWAARDEN VOOR INSCHRIJVING 
 

 Het inschrijfgeld voor deelname aan de Winteroutdoorcompetitie regio Zuid 2016 / 2017 
bedraagt € 36,68 per ploeg. 



 

 Aanvragen die na 6 september 2016 worden ontvangen, worden alleen geaccepteerd indien 
hiermee een afdeling op acht kan worden gebracht. Tot de indeling bekend is, worden deze 
ploegen op een wachtlijst gezet. 

 Teams van verenigingen die hun betalingsverplichtingen aan de KNLTB niet hebben voldaan, 
worden pas ingeschreven zodra aan deze betalingsverplichting is voldaan. Eén en ander voor 
zover op het moment van betaling de inschrijving voor de competitie nog niet is gesloten (CR 
artikel III-01 lid 4). 

 Inschrijvingen dienen uitsluitend digitaal via MijnKNLTB te worden gedaan.  

 
 

7. TERUGTREKKING INGESCHREVEN PLOEGEN 

 
Indien een reeds ingeschreven ploeg na 14 september 2016 zich terugtrekt, zijn wij helaas 
genoodzaakt een boete op te leggen van € 115,-. Voor een terugtrekking van een reeds 
ingeschreven ploeg na publicatie van de indeling geldt een boete van € 225,-. 
 

8. BEGINTIJDEN 

 
Donderdag : 10.00 uur (DD17+) 
  : 19.00 uur (GD17+) 
Vrijdag : 13.00 uur (GD50+ en HD50+) 
  : 19.00 uur (GD17+, HD17+, DD17+, GD35+, HD35+ en DD35+) 
Zaterdag : variabel 11.00-13.00 uur (GD17+, HD17+, HD35+, DD17+ en DD35+) 
Zondag : variabel 11.00-13.00 uur (Gem 17+, Heren 17+, Dames 17+ * en Junioren 11 t/m 14  
     & 11 t/m 17 jaar) 
 

9. BANENSCHEMA WINTEROUTDOORCOMPETITIE 2016 / 2017 
 

Per thuisspelende ploeg moeten op de wedstrijddag 2 banen beschikbaar te zijn (eventueel 
dispensatie mogelijk via Inschrijven ploegen).  
  
Verenigingen die met vier of minder ploegen per dagdeel inschrijven voor de 

Winteroutdoorcompetitie kunnen tijdens het digitaal inschrijven een verzoek indienen om deze 

ploegen alle gelijktijdig uit en thuis te laten spelen.  

 

Dit kan voor de vereniging voordeel bieden in verband met barbezetting en het creëren van meer 

sfeer bij thuiswedstrijden. Let op: Je dient dan wel over voldoende banen te beschikken om alle 

ploegen gelijktijdig thuis te laten spelen! Je moet dit zelf controleren!!! 

 

10. CONTROLE INGESCHREVEN TEAMS 
 

Direct nadat je jouw ploegen digitaal hebt ingeschreven, ontvang je van ons per mail een 
bevestiging van jouw inschrijving. Het is van groot belang dat deze bevestiging op juistheid en 
volledigheid wordt gecontroleerd. Eventuele afwijkingen ten opzichte van de inschrijving kunnen 
dan mogelijk nog tijdig worden gecorrigeerd. 

 
11. DISPENSATIE VOOR 2 KEER SPELEN IN EEN SPEELWEEK OF SPELEN VOOR 2 

VERENIGINGEN 
 

Dispensatie-aanvragen voor het twee keer spelen voor één vereniging moet bij de KNLTB worden 

ingediend via MijnKNLTB (ServIT > Spelersdispensaties). 

 

Dispensatie voor het spelen voor twee verenigingen moet bij de KNLTB worden aangevraagd via 

het online aanvraagformulier ‘Spelen voor twee verenigingen’. De KNLTB zal de aanvraag dan in 

behandeling nemen. 

 

http://www.knltb.nl/overig/formulieren/competitie/aanvraagformulier-dispensatie-2-keer-spelen-2-verenigingen-winteroutdoor/


 

Voordat je een dispensatie gaat aanvragen, raadpleeg eerst de voorwaarden. 

 

Aanvragen dienen uiterlijk vóór 1 oktober  2016 in het bezit van de KNLTB te zijn. 

 

12. LEEFTIJDSDISPENSATIE 
 
In de juniorencompetitie t/m 17 jaar mag per ploeg per speeldag maximaal één speler worden 

opgesteld die geen junior is. Deze speler moet echter geboren zijn op of ná 1 januari 1997.  

 

In de juniorencompetitie t/m 14 jaar mag per ploeg per speeldag maximaal één speler worden 

opgesteld die te oud is. Deze speler moet echter geboren zijn op of ná 1 januari 2001.  

 

13. LEEFTIJDEN 
 

Deelname aan de Wintercompetitie 17+ is alleen mogelijk voor die spelers en speelsters 
die geboren zijn vóór 1 januari 2000.  
 
Deelname aan de Wintercompetitie 35+ is alleen mogelijk voor die spelers en speelsters 
die geboren zijn vóór 1 januari 1982.  
 
Deelname aan de Wintercompetitie 50+ is alleen mogelijk voor die spelers en speelsters 
die geboren zijn vóór 1 januari 1967.  
 
Deelname aan de Wintercompetitie 11 t/m 14 jaar is alleen mogelijk voor die spelers en 
speelsters die geboren zijn op of ná 1 januari 2002 en vóór 1 januari 2006. 
Leeftijdsdispensatie in uitzondering voor kinderen die in het bezit z ijn van een geel 
paspoort. Verder is het mogelijk om in een ploeg per speeldag maximaal één speler op 
te stellen die te oud is. Deze speler moet echter geboren zijn op of ná 1 januari 2001.  
 
Deelname aan de Wintercompetitie 11 t/m 17 jaar is alleen mogelijk voor die spelers en 
speelsters die geboren zijn op of ná 1 januari 1999 en vóór 1 januari 2006. 
Leeftijdsdispensatie in uitzondering voor kinderen die in het bezit zijn van een geel 
paspoort. Verder is het mogelijk om in een ploeg per speeldag maximaal één speler op 
te stellen die geen junior is. Deze speler moet echter geboren zijn op of ná 1 januari 
1998.  
 
Leeftijdsdispensatie in alle competitiesoorten is niet mogelijk, mits hierboven anders 
staat aangegeven.  
 

14. UITNODIGEN VAN PLOEGEN 
 

Het uitnodigen van ploegen zal in de Winteroutdoorcompetitie ook via MijnKNLTB (Invoeren 
uitslagen) lopen. 

 

Het raadplegen van de uitgebreide wedstrijddetails is tevens via MijnKNLTB te raadplegen (Mijn 

Tennis > Competitie > Wedstrijd details).  

Ook dit jaar is een beperkt aantal wedstrijddetails (aanvangs- en aanwezigheidstijd, baansoort en 

opmerkingen) te raadplegen op www.knltb.nl, via het snel menu onder ‘Uitslagen & Standen’. 

 

15. SLUITINGSDATUM INSCHRIJVING 
 
De inschrijving voor de Winteroutdoorcompetitie regio Zuid 2016 / 2017 sluit op 6 september 
2016. Wij verzoeken je jouw inschrijving tijdig digitaal te versturen. Inschrijvingen die ná deze 

datum worden ontvangen, worden op een wachtlijst geplaatst. 

http://www.knltb.nl/

