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Algemene bepalingen en definities
Competitiereglement en Eredivisiereglement
In het Eredivisiereglement wordt datgene vermeld wat met betrekking tot de
organisatie van en de deelname aan het evenement Eredivisie afwijkt van hetgeen in het
Competitiereglement (hierna te noemen CR) is bepaald.
Voor alle zaken waar niet in wordt voorzien in het Eredivisiereglement of het CR, beslist de
Competitieleider Eredivisie Gemengd.
Wanneer in dit reglement voor een persoon de mannelijke vorm van een zelfstandig
naamwoord wordt gebruikt, wordt tevens de vrouwelijke vorm hiervan bedoeld, tenzij uit
de strekking van het artikel anders blijkt.
Definities

1.

Basisploeg: de ploeg die vóór 1 mei van het competitiejaar dient te worden opgegeven
overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 en 28 van dit reglement.
2. Basisploegspeler: degene die deel uitmaakt van de in lid 1 van dit artikel bedoelde
basisploeg.
3. Speler: de basisploegspeler die op de speeldag in de ploeguitwisseling wordt opgenomen.
4. Play-offs: de wedstrijden die, overeenkomstig artikel 08 van dit reglement, worden
gespeeld om het landskampioenschap.
5. Ploeguitwisseling: het uitwisselen van ploegopstellingen, overeenkomstig artikel 34 van
het CR en artikel 21 van dit reglement.
6. Competitieleider Eredivisie Gemengd: de door het Bondsbestuur benoemde functionaris
die onder verantwoordelijkheid van het Bondsbestuur is belast met de uitvoering van de
organisatie van het evenement Eredivisie Gemengd en de play-offs (hierna te noemen CLEG).
						
03
Deelname van uitsluitend één ploeg per vereniging en/of competitiecombinatie
Een vereniging of competitiecombinatie kan met slechts één ploeg deelnemen aan het
evenement Eredivisie Gemengd. Waar in het vervolg van dit reglement van “vereniging”
wordt gesproken kan ook “competitiecombinatie” worden gelezen.
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Indeling Eredivisie Gemengd
De Eredivisie Gemengd bestaat uit minimaal zes ploegen en maximaal acht ploegen van
verenigingen die op basis van de eindstand van de reguliere competitie in de Eredivisie
Gemengd van het voorgaande jaar dan wel als promovendus uit de Hoofdklasse Gemengd
van het voorgaande jaar dan wel op basis van een besluit van het Bondsbestuur en met
inachtneming van het bepaalde in dit reglement recht hebben deel te nemen aan de
Eredivisie Gemengd.
Uit de Eredivisie Gemengd degradeert alleen de ploeg die na de reguliere competitie plaats
8 in de eindstand inneemt. De twee kampioenen in de Hoofdklasse Gemengd bepalen in
een onderlinge kampioenswedstrijd wie promoveert naar de Eredivisie Gemengd van het
volgende jaar.
Als in een afdeling van de Hoofdklasse Gemengd het kampioenschap wordt behaald
door een ploeg van een vereniging die al met een andere ploeg deelneemt aan de
Eredivisie Gemengd of die niet beschikt over gravelbanen, kan deze ploeg niet naar
de Eredivisie Gemengd promoveren. In dat geval vervalt de in lid 2 van dit artikel
genoemde kampioenswedstrijd en promoveert de kampioen van de andere afdeling van de
Hoofdklasse Gemengd naar de Eredivisie Gemengd van het volgende jaar.
Als overeenkomstig het bepaalde in lid 3 van dit artikel de in lid 2 van dit artikel genoemde
kampioenswedstrijd vervalt en de onder lid 3 van dit artikel genoemde kampioen van
de andere afdeling van de Hoofdklasse een ploeg is van een vereniging die al met een
andere ploeg deelneemt aan de Eredivisie Gemengd of die niet beschikt over gravelbanen,
promoveert deze ploeg niet naar de Eredivisie Gemengd.
Als overeenkomstig het bepaalde in lid 3 en lid 4 van dit artikel geen van de kampioenen
in de Hoofdklasse Gemengd promoveert naar de Eredivisie Gemengd, dan bepalen
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de twee nummers 2 uit de eindstand in de Hoofdklasse Gemengd in een onderlinge
promotiewedstrijd wie promoveert naar de Eredivisie Gemengd van het volgende jaar.
Als overeenkomstig het bepaalde in lid 5 van dit artikel een promotiewedstrijd moet
worden gespeeld en één van de nummers 2 uit de eindstand in de Hoofdklasse Gemengd
is een ploeg van een vereniging die al met een andere ploeg deelneemt aan de Eredivisie
Gemengd of die niet beschikt over gravelbanen, kan deze ploeg niet naar de Eredivisie
Gemengd promoveren. In dat geval vervalt de in lid 5 van dit artikel genoemde
promotiewedstrijd en promoveert de nummer 2 van de andere afdeling van de Hoofdklasse
Gemengd naar de Eredivisie Gemengd van het volgende jaar, tenzij ook deze ploeg van een
vereniging is die al met een andere ploeg deelneemt aan de Eredivisie Gemengd of die niet
beschikt over gravelbanen, in welk geval geen promovendus kan worden bepaald.
Wanneer op grond van de onder lid 3, lid 4, lid 5 en lid 6 van dit artikel genoemde criteria
geen promovendus kan worden bepaald, zal de open plek in de Eredivisie Gemengd worden
opgevuld op basis van een gemotiveerd promotieverzoek. Dit promotieverzoek dient in
ieder geval de namen van de spelers te bevatten die de betreffende vereniging van plan is
op te stellen.
Als er geen gemotiveerd promotieverzoek is ingediend, kan het Bondsbestuur zo nodig de
gedegradeerde ploeg in de eindstand van de Eredivisie Gemengd van het voorgaande jaar
voor promotie aanwijzen. Een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 03 en
14 van dit reglement.
Als er een open plek ontstaat in de Eredivisie Gemengd als gevolg van de terugtrekking
van een ploeg, promoveert als eerste de verliezer van de kampioenswedstrijd als bedoeld
in lid 2 van dit artikel naar de Eredivisie Gemengd, tenzij het bepaalde in artikel 03 van dit
reglement van toepassing is of niet wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 14 van dit
reglement. In dat geval wordt de procedure gevolgd als beschreven in lid 7 respectievelijk
lid 8 van dit artikel.
Organisatie van de Eredivisie Gemengd
Competitievorm
In de Eredivisie Gemengd wordt gespeeld door minimaal zes ploegen en maximaal acht
ploegen die in één afdeling eerst een halve competitie spelen. Daarna spelen de vier
hoogst geëindigde ploegen in de zogenaamde play-offs om het landskampioenschap.
Bij de samenstelling van het wedstrijdprogramma wordt ernaar gestreefd dat de
ploegen die in de Eredivisie Gemengd van het voorgaande jaar meer uitwedstrijden dan
thuiswedstrijden hebben gespeeld in het daaropvolgende jaar meer thuiswedstrijden dan
uitwedstrijden spelen. Indien mogelijk worden de thuiswedstrijden van het voorafgaande
jaar omgezet in een uitwedstrijd. Daarnaast wordt ernaar gestreefd dat de thuiswedstrijden
van de ploegen zoveel mogelijk op aaneengesloten speeldagen worden gepland.
Nieuwe verenigingen in de Eredivisie Gemengd spelen in principe drie thuiswedstrijden.
Wanneer het echter voorkomt dat van de deelnemende ploegen het merendeel recht heeft
op slechts drie thuiswedstrijden, worden de vier thuiswedstrijden – zo nodig via loting –
toegekend aan een promovendus.
Speeldata
Het Bondsbestuur bepaalt jaarlijks de speeldata van de competitiewedstrijden in
de Eredivisie Gemengd en de speeldata van de play-offs en maakt deze uiterlijk 15
oktober van het jaar voorafgaande aan het competitiejaar bekend aan de deelnemende
verenigingen. Het Bondsbestuur heeft het recht na bekendmaking de speeldata te wijzigen
echter niet dan na overleg met de deelnemende verenigingen.
Wedstrijdprogramma
De CL-EG stelt met inachtneming van het bepaalde in artikel 05 van dit reglement het
wedstrijdprogramma van de Eredivisie Gemengd vast en maakt dit uiterlijk 1 maart van
het competitiejaar bekend aan de deelnemende verenigingen. De CL-EG heeft het recht
na bekendmaking het wedstrijdprogramma te wijzigen echter niet dan na overleg met de
deelnemende verenigingen.
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Play-offs en landskampioenschap
De nummers 1 tot en met 4 in de eindstand van de halve competitie spelen om het
landskampioenschap tijdens een tweedaagse wedstrijdreeks, de play-offs geheten. De
nummers 1 en 2 in de eindstand worden geplaatst. Indien in de eindstand van de halve
competitie twee of meer ploegen gelijk eindigen, wordt hun onderlinge volgorde bepaald
overeenkomstig artikel 17 van het CR met dien verstande dat wanneer hierdoor geen
beslissing kan worden verkregen, er geen beslissingswedstrijd wordt vastgesteld, maar
dan eindigt de ploeg, die in de onderlinge ontmoeting een uitwedstrijd speelde, hoger.
Op de eerstvolgende dag na de laatste speeldag van het wedstrijdprogramma wordt om
10.00 uur in het Nationaal Tennis Centrum (NTC) door middel van een openbare loting de
wedstrijdindeling van de play-offs bepaald. De beide winnaars van de wedstrijden van de
eerste ronde spelen op de tweede dag om het landskampioenschap (kampioenschap van
Nederland). Er wordt op de tweede dag uitsluitend om de 1e en 2e plaats gespeeld. Om de
3e en 4e plaats zal niet worden gespeeld.
Het Bondsbestuur bepaalt uiterlijk op 1 november in het voorafgaande jaar aan de
Eredivisie op welke locatie de play-offs in het volgende competitiejaar worden gespeeld.
Op beide speeldagen van de play-offs is de aanvang van de wedstrijden om 11.00 uur. Met
de locatie/vereniging die haar park voor de play-offs beschikbaar stelt, worden door de
KNLTB nadere afspraken gemaakt ten aanzien van de organisatie en de com¬mercie. De
aan de play-offs deelnemende verenigingen ontvangen schriftelijk bericht over de gang van
zaken tijdens deze play-offs.
De hoofdscheidsrechter beslist op welke banen de partijen worden gespeeld. Hij beslist
tevens - in geval van slechte weersomstandigheden - op welk moment een wedstrijd in een
overdekte accommodatie moet worden (verder) gespeeld.
Bij de play-offs wordt gespeeld met door de KNLTB beschikbaar te stellen tennisballen.
Indien een wedstrijd tijdens de play-offs in 4-4 eindigt, wordt de onderlinge volgorde
bepaald door vergelijking van het aantal gewonnen sets; wanneer dit aantal gelijk is,
dan wordt de onderlinge volgorde bepaald door vergelijking van het aantal gewonnen
spellen; indien ook het aantal gewonnen spellen gelijk is, dan is de uitslag in de onderlinge
competitiewedstrijd bepalend. Indien de onderlinge competitiewedstrijd gelijk geëindigd is,
dan wordt de onderlinge volgorde bepaald door vergelijking van het aantal gewonnen sets
in die onderlinge wedstrijd; wanneer dit aantal gelijk is, dan wordt de onderlinge volgorde
bepaald door vergelijking van het aantal gewonnen spellen in die onderlinge wedstrijd.
Mocht ook dat geen uitsluitsel geven dan is de ploeg, die in de reguliere competitie in de
onderlinge competitiewedstrijd een uitwedstrijd speelde, winnaar.
Nadat de beslissing in de wedstrijd om de 1e en 2e plaats is gevallen en alle aangevangen
partijen zijn afgespeeld, zal de voorzitter van de KNLTB, of diens plaatsvervanger, de
prijsuitreiking verrichten. De prijsuitreiking zal plaatsvinden op de locatie waar de het
laatst eindigende partij wordt gespeeld.
Afspelen van partijen tijdens play-offs
Op de eerste speeldag van de play-offs (zaterdag) worden alle aangevangen partijen
afgespeeld, ook al is de beslissing in de wedstrijd gevallen. Resterende partijen worden,
als de beslissing in de wedstrijd is gevallen, aangevangen tenzij de aanvangstijd van de
resterende partijen met inachtneming van het bepaalde in artikel 18 en artikel 19 van dit
reglement na 17.00 uur ligt in welk geval de resterende partijen niet meer behoeven te
worden gespeeld.
Op de tweede speeldag (zondag) worden alle aangevangen partijen afgespeeld, ook al is
de beslissing in de wedstrijd gevallen. Resterende partijen worden, als de beslissing in de
wedstrijd is gevallen, niet meer aangevangen.
Bij het niet afspelen van partijen dan wel het niet meer aanvangen van resterende partijen
als er een beslissing in de wedstrijd is gevallen met inachtneming van het bepaalde in
lid 1 en lid 2 van dit artikel, kan de CL-EG aan de overtredende vereniging een boete
opleggen, waarvan de maximale hoogte jaarlijks door het Bondsbestuur wordt vastgesteld.
Verder geldt voor de betreffende partij(en) een uitslag van 6-0/6-0 in het nadeel van de
overtredende ploeg.
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Publiciteit
De KNLTB zorgt elke speeldag voor een verslag en alle uitslagen van de op die dag
gespeelde partijen en de competitiestand tot en met de betreffende speeldag welke aan
de media beschikbaar worden gesteld en op de website van de KNLTB wordt vermeld.
De KNLTB zorgt tevens voor andere relevante informatie over de Eredivisie Gemengd
en de play-offs en stelt deze voorafgaande aan de competitie en play-offs aan de media
beschikbaar en zet deze op de website van de KNLTB.
De KNLTB spant zich in voor radio- en tv-reportages. Verenigingen spannen zich in voor
regionale en lokale media-aandacht en verenigingen zullen gebruik maken van de door de
KNLTB aangeleverde materialen.
Start- en prijzengeld
Aan iedere aan de Eredivisie Gemengde deelnemende vereniging stelt de KNLTB jaarlijks
een bedrag van € 5,000,- startgeld beschikbaar.
De KNLTB stelt jaarlijks prijzengeld voor de aan de play-offs deelnemende verenigingen
beschikbaar.
Het in lid 2 van dit artikel genoemde prijzengeld en de verdeling daarvan worden als
bijlage A aan dit reglement toegevoegd.

Verplichtingen van de verenigingen
Inschrijving voor Eredivisie Gemengd en kandidaatstelling organisatie play-offs
Een vereniging die, op grond van het bepaalde in artikel 04 van dit reglement, het recht
heeft deel te nemen aan de Eredivisie Gemengd, dient de inschrijving van deze ploeg
uiterlijk op 15 oktober van het aan de competitie voorafgaande jaar schriftelijk aan de
KNLTB te bevestigen. Verenigingen die een eenmaal ingeschreven ploeg na genoemde
datum terugtrekken, worden beboet met een boete van € 1.000,-. Dit bedrag wordt jaarlijks
door het Bondsbestuur vastgesteld.
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Opgave van de basisploeg en aanvoerder
Een vereniging die aan het evenement Eredivisie Gemengd deelneemt, dient vóór 1 mei, de
datum genoemd in artikel 02, lid 1 van dit reglement de basisploeg, bestaande uit minimaal
vier en maximaal tien mannen, alsmede minimaal vier en maximaal tien vrouwen,
schriftelijk op te geven en te voorzien van hun tennisnationaliteit bij de KNLTB, met
inachtneming van het gestelde in de artikelen 42 en 43 van het CR. Alle basisploegspelers
dienen vóór de in artikel 02, lid 1 van dit reglement genoemde datum als lid van de
betreffende vereniging én met de juiste speelsterkte bij de KNLTB te zijn ingeschreven.
Door opgave van de basisploeg verklaart de vereniging zodanige afspraken met de
desbetreffende spelers te hebben gemaakt dat op iedere wedstrijddag van de Eredivisie
Gemengd, inclusief de play-offs, tenminste twee dames en twee heren beschikbaar zijn.
De deelnemende verenigingen wijzen als aanvoerder en coach van een basisploeg
uitsluitend een persoon aan die als lid van die vereniging is ingeschreven bij de KNLTB.
Een vereniging die niet aan een van de bovengenoemde verplichtingen heeft voldaan,
kan het recht verliezen deel te nemen aan de Eredivisie Gemengd en naar de laatste
plaats worden verwezen. Bovendien kan de CL-EG aan deze vereniging een boete
opleggen van ten hoogste € 2.269,-. Deze boete kan worden opgelegd naast de in artikel
12, lid 1 van dit reglement genoemde sanctie. Indien nodig heeft de CL-EG het recht het
wedstrijdprogramma aan te passen.
Beschikbaarheid accommodatie (spelen op gravel verplicht)
Een vereniging die aan het evenement Eredivisie Gemengd deelneemt, is verplicht de
competitiewedstrijden in de Eredivisie Gemengd te spelen op gravelbanen of aan gravel
gelijkgestelde banen met inachtneming van het bepaalde in artikel 15.
7

2.
3.

4.

15

De thuisspelende vereniging dient bij aanvang van de wedstrijd ten minste twee banen ter
beschikking te stellen.
Op alle speeldagen is de thuisspelende vereniging verplicht anderhalf uur voor aanvang
van de wedstrijd een trainingsbaan aan de uitspelende ploeg ter beschikking te stellen.
De trainingsbaan dient van dezelfde baansoort te zijn als de wedstrijdbaan. Wanneer
de thuisspelende vereniging naast de wedstrijdbanen over andere banen van dezelfde
baansoort beschikt, dienen deze in voorkomende gevallen gedurende de speeldag ook ter
beschikking te worden gesteld als trainingsbaan voor spelers die niet in het enkelspel
uitkomen. Dit laatste geldt onder voorbehoud dat deze andere banen die dag niet al voor
andere KNLTB-competitiewedstrijden in gebruik zijn.
De thuisspelende vereniging dient er zorg voor te dragen dat voldoende apparatuur en
mankracht aanwezig is om na regen twee banen uiterlijk binnen anderhalf uur bespeelbaar
te hebben.
Beschikbaarheid indooraccommodatie

1.

Op alle speeldagen dient vanaf aanvang wedstrijd een overdekte accommodatie met ten
minste twee banen beschik¬baar te zijn om bij slechte weersomstandigheden de partijen
binnen (af) te spelen. Deze overdekte accommodatie dient te beschikken over banen
alsmede verlichting die voldoen aan de reglementaire eisen, welke zijn opgenomen in de
KNLTB-brochure Normen en Richtlijnen voor Tennishallen. De tennishal dient te voldoen
aan de normen van een “A-hal”.
2. Een vereniging die aan het evenement Eredivisie Gemengd deelneemt, dient bij de opgave
van de basisploeg overeenkomstig het bepaalde in artikel 02, lid 1 van dit reglement, aan
te geven van welke overdekte accommodatie men gebruik zal maken indien buiten spelen
onmogelijk is, conform artikel 23, lid 1 en lid 2 van dit reglement. Daarbij dient ook de
baansoort van de banen in die accommodatie te worden vermeld.
3. De KNLTB kan bepalen dat, indien de afstand tussen deze hal en de oorspronkelijke
accommodatie te groot is, de volledige wedstrijd in de hal dient te worden afgewerkt,
wanneer daar naartoe wordt uitgeweken. Een dergelijke bepaling van de KNLTB wordt
uiterlijk zeven dagen voor de eerste speeldatum van de competitiewedstrijden in de
Eredivisie Gemengd aan de deelnemende verenigingen bekendgemaakt.
4. Indien in een overdekte accommodatie slechts twee banen beschikbaar zijn dan krijgen de
spelers 15 minuten tijd om aan het baanoppervlak te wennen.
16
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Ballen
De thuisspelende vereniging is verplicht voor iedere partij na de eerste 9 en vervolgens om
de 11 spellen vier nieuwe tennisballen ter beschikking te stellen, waarvan het handelsmerk
en soort jaarlijks door de KNLTB wordt bepaald.
De thuisspelende vereniging is bovendien verplicht om voor de bezoekende ploeg voor
iedere partij vier nieuwe tennisballen van hetzelfde handelsmerk en soort als genoemd
in lid 1 van dit artikel ter beschikking te stellen voor gebruik op de trainingsbaan die
voorhanden is overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 lid 3 van dit reglement.
De KNLTB stelt elke deelnemende vereniging voor de thuiswedstrijden voldoende
tennisballen ter beschikking, zodanig dat kan worden voldaan aan de in lid 1 en lid 2 van
dit artikel vastgelegde verplichtingen.
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Gang van zaken op de wedstrijddagen
Aantal partijen
Het aantal te spelen partijen bedraagt acht, te verspelen in vier speelronden, te weten:
- de eerste speelronde		
:
twee damesenkelspelen
- de tweede speelronde		
:
twee herenenkelspelen
- de derde speelronde		
:
damesdubbelspel en herendubbelspel
- de vierde speelronde		
:
twee gemengd dubbelspelen
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Begintijden en volgorde partijen
De competitiewedstrijden beginnen:
a.
Op speeldagen in het weekend om 11.00 uur. Zodra een van de twee
damesenkelspelen is afgelopen, wordt op dezelfde baan begonnen met het eerste
herenenkelspel; hetzelfde geldt voor het tweede herenenkelspel in aansluiting
op het damesenkelspel dat als tweede is afgelopen. Geen partij uit de tweede
speelronde begint echter eerder dan 12.15 uur. Direct na afloop van een partij uit
de tweede speelronde, begint de derde speelronde met het damesdubbelspel, maar
niet vóór 13.30 uur. Uiterlijk een uur na afloop van de tweede speelronde, begint
het herendubbelspel, maar niet vóór 13.30 uur. Uiterlijk een uur na afloop van de
derde speelronde wordt begonnen met de gemengd dubbelspelen. Geen partij uit
de vierde speelronde begint echter eerder dan 14.45 uur.
b.
Op speeldagen op doordeweekse dagen om 12.00 uur. Zodra een van de twee
damesenkelspelen is afgelopen, wordt op dezelfde baan begonnen met het eerste
herenenkelspel; hetzelfde geldt voor het tweede herenenkelspel in aansluiting
op het damesenkelspel dat als tweede is afgelopen. Geen partij uit de tweede
speelronde begint echter eerder dan 13.15 uur. Direct na afloop van een partij uit
de tweede speelronde, begint de derde speelronde met het damesdubbelspel, maar
niet vóór 14.30 uur. Uiterlijk een uur na afloop van de tweede speelronde, begint
het herendubbelspel, maar niet vóór 14.30 uur. Uiterlijk een uur na afloop van de
derde speelronde wordt begonnen met de gemengd dubbelspelen. Geen partij uit
de vierde speelronde begint echter eerder dan 15.45 uur.
De CL-EG heeft het recht van deze tijden af te wijken. Bovendien kan in geval van slechte
weersomstandigheden door de hoofdscheidsrechter van deze tijden en volgorde worden
afgeweken.
Rustperioden
Een speler heeft na het beëindigen van een partij recht op een rustpauze van:
a.
30 minuten, na een partij van minder dan 21 spellen;
b.
60 minuten, na een partij van 21 of meer spellen.
De hoofdscheidsrechter kan, na overleg met beide aanvoerders/coaches, maar zonder hun
instemming, de sub b. genoemde tijdsduur bekorten.
Spelen en afspelen van partijen
Alle partijen van alle speeldagen dienen op dezelfde dag (af)gespeeld te worden.
In geval een partij in de reguliere competitie van de Eredivisie Gemengd of in de play-offs
niet wordt (af)gespeeld overeenkomstig het bepaalde in lid 1 van dit artikel respectievelijk
in artikel 09 van dit reglement, dan dient de speler van de overtredende vereniging binnen
24 uur een volledig ingevuld terugtrekkingsformulier, zoals aangeleverd door de KNLTB
en te verkrijgen bij de hoofdscheidsrechter, te overleggen. De speler maakt daarin, door
het toevoegen van bewijsmateriaal, aannemelijk dat niet redelijkerwijs van de speler
mocht worden verwacht de partij (uit) te spelen. De hoofdscheidsrechter maakt tevens een
rapport zoals aangeleverd door de KNLTB inzake het niet (af)spelen van de partij op en
stuurt deze volledig ingevuld binnen 24 uur naar het bondsbureau op. Voor een partij die
niet wordt (af)gespeeld, geldt een uitslag van 6-0/6-0 in het nadeel van de overtredende
ploeg.
Indien de door de thuisspelende vereniging aangewezen banen niet speelklaar en/of
beschikbaar zijn, beslist de hoofdscheidsrechter of op andere banen wordt gespeeld.
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Indien een baan waarop een partij begonnen is door de hoofdscheidsrechter niet meer
bespeelbaar wordt geacht, dan beslist de hoofdscheidsrechter of op een andere baan wordt
(verder) gespeeld.
De hoofdscheidsrechter neemt de beslissing of en wanneer van buiten naar binnen wordt
gegaan. Tevens beslist hij met inachtneming van het bepaalde in artikel 15, lid 3 van dit
reglement wanneer weer naar buiten (de oorspronkelijke accommodatie) wordt gegaan,
met dien verstande dat dit uitsluitend geldt voor het spelen van een nog niet begonnen
partij.
Een eenmaal buiten begonnen partij mag binnen worden afgespeeld. Een eenmaal binnen
begonnen partij moet binnen worden afgespeeld.
Indien kunstlicht aanwezig is, dient bij duisternis bij kunstlicht te worden (af)gespeeld. De
hoofdscheidsrechter bepaalt wanneer in dat geval de verlichting wordt aangedaan.
Ploeguitwisseling en ploegopstelling
Uiterlijk 15 minuten voor aanvang van de eerste speelronde wordt door de aanvoerders/
coaches via de hoofdscheidsrechter, of zijn plaatsvervanger, een schriftelijke opgave
gedaan van alle spelers die in de betreffende wedstrijd kunnen worden ingezet. Er is
geen limiet ten aanzien van het aantal namen, mits de betreffende spelers ten tijde
van de opgave op het park aanwezig zijn en verder voldoen aan de bepalingen omtrent
speelgerechtigdheid.
Gelijktijdig wordt door de aanvoerders/coaches via de hoofdscheidsrechter, of zijn
plaatsvervanger, schriftelijk een ploeguitwisseling gedaan, die betrekking heeft op
de eerste en tweede speelronde. Ten behoeve van de publiciteit wordt tevens een
voorlopige schriftelijke ploeguitwisseling gedaan voor de derde en vierde speelronde. De
hoofdscheidsrechter, of zijn plaatsvervanger, zorgt voor de uitwisseling van de schriftelijke
opgaven.
Het is toegestaan twee opstellingen te maken, één voor buitenbanen en één voor
binnenbanen. Zodra de wedstrijd is begonnen, dienen alle partijen van de eerste en tweede
speelronde te worden gespeeld overeenkomstig de opstelling die van toepassing is op de
banen waarop de partijen zijn aangevangen.
In tegenstelling tot het bepaalde in artikel 34, lid 1 sub b. van het CR hoeft een
basisploegspeler de ledenpas niet ter inzage te geven.
Uiterlijk 15 minuten voor aanvang van respectievelijk het dames- en herendubbelspel,
dienen de aanvoerders/coaches via de hoofdscheidsrechter, of zijn plaatsvervanger, de
opstelling van de deze dubbelpartijen definitief schriftelijk op te geven en uit te wisselen.
Deze opstellingen kunnen afwijken van de in lid 1 van dit artikel bedoelde voorlopige
ploegopstellingen. Indien deze opgave van de opstelling van het dubbelspel niet uiterlijk
15 minuten voor aanvang van de respectieve dubbelpartijen heeft plaatsgevonden,
dienen de dubbels gespeeld te worden overeenkomstig de in lid 1 van dit artikel bedoelde
uitwisseling.
Uiterlijk 15 minuten voor aanvang van de gemengd dubbelspelen, dienen de aanvoerders/
coaches via de hoofdscheidsrechter, of zijn plaatsvervanger, de opstelling van de
deze gemengd dubbelpartijen definitief schriftelijk op te geven en uit te wisselen.
Deze opstellingen kunnen afwijken van de in lid 1 van dit artikel bedoelde voorlopige
ploegopstellingen. Indien deze opgave van de opstelling van de gemengd dubbelspelen niet
uiterlijk 15 minuten voor aanvang van eerste gemengd dubbelpartij heeft plaatsgevonden,
dienen de gemengd dubbels gespeeld te worden overeenkomstig de in lid 1 van dit artikel
bedoelde uitwisseling.
Voor de sterktevolgorde van de opstelling in de enkelspelen als bedoeld in lid 1 van dit
artikel is de ATP/WTA-enkelspelranglijst van week 19 bepalend. Een speler/speelster
met een ATP/WTA-enkelspelranglijstpositie staat in de sterktevolgorde boven een speler/
speelster zonder ATP/WTA-enkelspelranglijstpositie. Als spelers/speelsters een gelijke
ATP/WTA-enkelspelranglijstpositie hebben, zijn de desbetreffende spelers/speelsters
uitwisselbaar.
Indien beide spelers/speelsters niet beschikken over een ATP/WTA-enkelspelranglijstpositie is de eventuele (ingeschaalde) positie op de KNLTB-enkelspelranglijst van week 19
bepalend. Als deze ranglijstposities gelijk zijn, zijn de desbetreffende spelers/speelsters
uitwisselbaar.
Voor de sterktevolgorde van de opstelling in de gemengd dubbelspelen als bedoeld in
lid 1 en lid 4 van dit artikel is de ATP/WTA-dubbelspelranglijst van week 19 bepalend en
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geschiedt in onderstaande volgorde.
a.
Een dubbelspelcombinatie waarvan beide spelers voorkomen op de ATP			
respectievelijk WTA-dubbelspelranglijst, waarbij de dubbelspelcombinatie met
		
de laagste uitkomst van de opgetelde ranglijstposities als sterkste wordt 		
		
aangemerkt.
b.
Een dubbelspelcombinatie waarvan één van beide spelers voorkomt op de ATP
			
respectievelijk WTA-dubbelspelranglijst, waarbij de ATP- en
			
WTA-dubbelspelranglijst als gelijkwaardig worden ingeschaald en de 		
		
dubbelcombinatie met de speler respectievelijk speelster met de beste ATP- 		
respectievelijk WTA-dubbelspelranglijstpositie als sterkste wordt aangemerkt.
c.
Indien beide dubbelspelcombinaties niet beschikken over spelers/spelers met
een ATP/WTA-dubbelspelranglijstpositie is de eventuele (ingeschaalde) opgetelde
positie op de KNLTB-dubbelspelranglijst van week 19 bepalend. Hierbij wordt
in eerste instantie gekeken naar dubbelspelcombinaties waarvan beide spelers
op de KNLTB-dubbelspelranglijst staan vermeld en in tweede instantie naar
dubbelspelcombinaties waarvan één speler respectievelijk speelster een KNLTBdubbelspelranglijstpositie heeft, waarbij de KNLTB-herendubbelspelranglijst en
KNLTB-damesdubbelranglijst als gelijkwaardig worden ingeschaald.
			
De dubbelspelcombinatie met de laagste uitkomst van de opgetelde 			
ranglijstposities wordt als sterkste aangemerkt.
Indien de som van de ranglijstposities gelijk is, dan zijn de dubbelspelcombinaties
uitwisselbaar.
22

Telmethode Eredivisie Gemengd
In alle enkelspelpartijen wordt de beslissende wedstrijdtiebreak (10 punten) conform
bijlage V van de Tennisspelregels toegepast en in alle dubbelspelpartijen wordt het
Beslissend Punt Systeem (BPS) en de beslissende wedstrijdtiebreak (10 punten)
conform bijlage V van de Tennisspelregels toegepast. Deze telmethode geldt ook voor de
wedstrijden in de play-offs.
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1.

2.
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Wachten bij slechte weersomstandigheden
Wanneer een competitiewedstrijd ten gevolge van de weersomstandighe¬den niet
kan worden begonnen, zijn beide ploegen op speeldagen in het weekend verplicht te
wachten tot 12.30 uur en op speeldagen op doordeweekse dagen tot 13.30 uur, tenzij
de hoofdscheidsrechter anders beslist. Na het vastgestelde tijdstip dient direct van een
overdekte accommodatie gebruik gemaakt te worden.
Wanneer een competitiewedstrijd als bedoeld in lid 1 van dit artikel, wel is begonnen,
maar wegens de weersomstandigheden is onderbroken, dienen beide ploegen te
wachten tot de hoofdscheidsrechter heeft beslist om de competitiewedstrijd in een
overdekte accommodatie verder te spelen, dit met inachtneming van artikel 14, lid 4
van dit reglement. Indien de hoofdscheidsrechter besluit de wedstrijd in een overdekte
accommodatie verder te spelen dan worden de partijen hervat met inachtneming van het
bepaalde in artikel 18 van dit artikel.
Het spelen ‘onder protest’
Het aantekenen van protest tegen overtreding van dit reglement en/of van het CR
geschiedt overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk VII van het CR met dien verstande
dat een belanghebbende vereniging alle rechten op protest behoudt, ook al zijn de
betreffende partijen gespeeld. In afwijking van het bepaalde in hoofdstuk VII van het
CR dient een vereniging die wenst te protesteren uiterlijk binnen 24 uur na afloop van
de competitiewedstrijd per e-mail een protest in te dienen bij de CL-EG. In het geval de
volgende dag ook een speeldag is, moet het protest nog dezelfde dag worden ingediend.
Verder is geen protestgeld noodzakelijk en beslist de CL-EG in hoogste instantie op een
protest. Tegen zijn beslissing, die hij uiterlijk om 10.00 uur op de eerstvolgende speeldag
bekend zal maken, staat geen beroep open.
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Bereikbaarheid Competitieleider
Op iedere speeldag is de CL-EG of zijn plaatsvervanger vanaf 10.00 uur telefonisch
bereikbaar voor advies. Dit advies ontheft een vereniging niet van haar eigen
verantwoordelijkheden met betrekking tot het CR en het reglement voor de Eredivisie
Gemengd.
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Hoofdstuk V
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Arbitrage
Aanwezigheid arbitragefunctionarissen
Door de KNLTB wordt per competitiewedstrijd een aantal arbitragefunctionarissen
kosteloos beschikbaar gesteld, met dien verstande dat één hoofdscheidsrechter en
minimaal twee stoelscheidsrechters worden aangewezen.
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Hoofdscheidsrechter
De hoofdscheidsrechter wijst per partij de scheidsrechter en eventuele lijnrechters aan.
De hoofdscheidsrechter neemt de eindbeslissing met betrekking tot de spelre-geluitleg,
tijdsaspecten, kleding, blessure en verandering van baan respectievelijk accommodatie.
Feitelijke waarnemingen tijdens de partij mogen niet door de hoofdscheidsrechter
worden gecorrigeerd.
Het verloren verklaren van een partij volgens het Strafpuntensysteem geschiedt door
de hoofdscheidsrechter.
De hoofdscheidsrechter bepaalt de toepassing van de blessureregel en wat daarmee
samenhangt.
De hoofdscheidsrechter heeft de bevoegdheid een coach een formele waarschuwing
te geven. In geval er sprake is van een derde waarschuwing mag hij de coach van de
betreffende partij verwijderen en/of van de volgende partijen van de wedstrijd als coach
uitsluiten. In beide gevallen mag de coach worden vervangen.
De hoofdscheidsrechter maakt in geval van het niet (af)spelen van een partij een
rapport zoals aangeleverd door de KNLTB inzake het niet (af)spelen van de partij op en
stuurt deze volledig ingevuld binnen 24 uur naar het bondsbureau. Hij overhandigt in een
dergelijk geval tevens een terugtrekkingsformulier, zoals aangeleverd door de KNLTB, aan
de speler(s) van de overtredende vereniging overeenkomstig het bepaalde in artikel 20, lid
2 van dit reglement.
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Hoofdstuk VI
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Speelgerechtigdheid in de Eredivisie Gemengd
Speelgerechtigdheid
Een speler is, met inachtneming van artikel 13 en 29 van dit reglement en artikel 42 en 43
van het CR, speelgerechtigd om aan de Eredivisie Gemengd deel te nemen indien de speler
behoort tot de basisploeg.
Een speler die uitkomt in de Eredivisie Gemengd mag in totaal nooit op meer dan tien
speeldagen in de voorjaarscompetitie, waarvan de Eredivisie Gemengd deel uitmaakt,
uitkomen (exclusief play-offs).
Speelgerechtigdheid buitenlanders
Een speler met een andere tennisnationaliteit dan de Nederlandse (een buitenlander) kan,
indien hij in het afgelopen seizoen Eredivisie Gemengd heeft gespeeld, in afwijking van
het bepaalde in artikel 42 van het CR, overschrijving naar de basisploeg van een andere
vereniging aanvragen tot 1 februari van het competitiejaar.
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Speelgerechtigdheid in de play-offs
Gerechtigd om mee te spelen in de play-offs zijn alleen spelers die deel uit maken van
de basisploeg als bedoeld in artikel 13, lid 1 van dit reglement en die voor hun vereniging
minimaal twee competitiewedstrijden daadwerkelijk hebben meegespeeld in de landelijke
voorjaarscompetitie van het betreffende competitiejaar.
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Deelname Eredivisie Gemengd en Nationale Ranglijsttoernooien/Jeugd Ranglijsttoernooien
Spelers die zijn ingeschreven voor Nationale Ranglijsttoernooien en Jeugd
Ranglijsttoernooien, die gespeeld worden in de weken 21, 22 en/of 23, mogen in de
betreffende we(e)k(en) niet spelen in de Eredivisie Gemengd. Onder inschrijven wordt hier
tevens verstaan het accepteren van een wildcard.

Hoofdstuk VI
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Slotbepalingen
Ingangsdatum van dit reglement
Dit reglement treedt in werking op 1 april 2020.
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Vaststellen en wijzigen van dit reglement
Dit reglement wordt vastgesteld en kan uitsluitend worden gewijzigd door het
Bondsbestuur.
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Bijlagen
Bij dit reglement behoren bijlagen geldend voor het competitiejaar 2020, welke worden
vastgesteld door het Bondsbestuur.
Het Bondsbestuur is bevoegd in de bijlagen wijzigingen aan te brengen en deze terstond
geldig te verklaren. Van deze eventuele wijzigingen dienen de aan de Eredivisie Gemengd
deelnemende verenigingen zo spoedig mogelijk na vaststelling schriftelijk op de hoogte te
worden gesteld.
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Bijlage A Aanvullende bepalingen
Als aanvulling op het Eredivisiereglement Gemengd zijn voor het competitiejaar 2020 de
volgende zaken van belang:
1.

Voor zaken die niet zijn geregeld in het Eredivisiereglement Gemengd, wordt verwe-zen
naar het Competitiereglement, 45e druk 2020.
2. Een vereniging die aan het evenement Eredivisie Gemengd 2020 deelneemt, dient voor 1
mei 2020 het volgende schriftelijk bij de KNLTB op te geven:
a.
de basisploeg overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 van het 			
		
Eredivisiereglement Gemengd;
b.
de overdekte accommodatie inclusief de baansoort van de banen overeenkomstig
		
het bepaalde in artikel 15 van het Eredivisiereglement Gemengd.
3. Een vereniging die aan het evenement Eredivisie Gemengd 2020 deelneemt, dient
overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 van het Eredivisiereglement Gemengd voor 1
mei 2020 alle basisploegspelers als lid van de betreffende vereniging en met de juiste
speelsterkte bij de KNLTB te hebben ingeschreven.
4. Een speler met een andere tennisnationaliteit dan de Nederlandse (een buitenlander) kan,
indien hij in de Eredivisie Gemengd 2019 heeft gespeeld, overeenkomstig het bepaalde in
artikel 29 van het Eredivisiereglement Gemengd, tot 1 februari 2020 overschrijving naar de
basisploeg van een andere vereniging aanvragen.
5. De openbare loting van de wedstrijdindeling van de play-offs in de Eredivisie Gemengd
2020 is op vrijdag 5 juni, 10.00 uur in het Nationaal Tennis Centrum (NTC) te Amstelveen.
6. De play-offs worden in 2020 op het park van T.C. Zandvoort te Zandvoort gespeeld.
7. De KNLTB stelt aan elke vereniging die aan het evenement Eredivisie Gemengd en de playoffs 2020 deelneemt, voldoende nieuwe Dunlop Fort Max TP ballen ter beschikking om
te voldoen aan het bepaalde in artikel 08, lid 5 en artikel 16 van het Eredivisiereglement
Gemengd.
8. Voor 2020 wordt door de KNLTB een prijzengeld voor de aan de play-offs deelnemende
verenigingen beschikbaar gesteld van totaal 			
€ 13.500,-.
Het prijzengeld zal als volgt worden uitgekeerd:
- landskampioen								
€ 5.500,- verliezend finalist play-offs					
€ 4.000,- verliezend halve finalisten play-offs				
€ 2.000,9. Voor de sterktevolgorde van de opstelling in de enkelspelen zijn tijdens de Eredivisie
Gemengd 2020 overeenkomstig het bepaalde in artikel 21 van het Eredivisiereglement
Gemengd de ATP/WTA-enkelspelranglijst en de KNLTB-enkelspelranglijst van week 19 (4
mei 2020) bepalend.
10. De boete die de CL-EG aan de overtredende vereniging kan opleggen bij het niet afspelen
van partijen dan wel het niet meer aanvangen van resterende partijen in een wedstrijd in
de Eredivisie Gemengd 2020 conform artikel 20, lid 1 van het Eredivisiereglement Gemengd
dan wel als er een beslissing in een wedstrijd in de play-offs is gevallen conform artikel 09
van het Eredivisiereglement Gemengd, bedraagt ten hoogste € 225,-. Bij herhaling van de
overtreding kan de CL-EG een boete van maximaal € 450,- opleggen. Verder geldt voor de
betreffende partij(en) een uitslag van 6-0/6-0 in het nadeel van de overtredende ploeg.
11. De sluitingsdatum van de inschrijving voor deelneming aan het evenement Eredivisie
Gemengd 2020 voor verenigingen die op grond van het bepaalde in artikel 04 van het
Eredivisiereglement Gemengd recht hebben om deel te nemen, is 15 oktober 2019.
Verenigingen die een eenmaal ingeschreven ploeg na 15 oktober 2019 terugtrekken,
worden beboet met € 1.000,-.
12. Het bondsbestuur bepaalt uiterlijk op 1 november in het voorafgaande jaar aan de
Eredivisie op welke locatie de play-offs in het volgende competitiejaar worden gespeeld.

15

Bijlage B Reclamecoderegels
De kledingreclamecode die voor een speler geldt tijdens de wedstrijd en tijdens het
inspelen, houdt in dat uitingen op kleding, schoeisel en uitrusting moeten voldoen aan de
volgende voorschriften:
1.		 a. Een speler mag per mouw maximaal twee uitingen, van de kledingfabrikant of
een andere commerciële instantie, of 1 uiting van de kledingfabrikant en 1 uiting
van een andere commerciële instantie, dragen. Beide uitingen op een mouw moeten
binnen een oppervlakte van 39 cm2 passen.
Indien een speler mouwloze kleding draagt, mag hij de twee uitingen op de
voorkant of de kraag van het shirt hebben. Deze mogen elk maximaal 39 cm²
bedragen. Wanneer een speler niet meer dan één uiting op de voorkant of kraag
van het shirt draagt, dan mag hij één uiting van de kledingfabrikant van maximaal
26 cm² dragen aan de achterkant van het shirt.
b. Een speler mag op de voorkant of op de kraag van zijn shirt, trui of trainingsjack
twee uitingen, van de kledingfabrikant of andere commerciële instantie, van
maximaal 39 cm² elk dragen.
Als alternatief mag een speler één uiting van de kledingfabrikant of andere
commerciële instantie van maximaal 39 cm² dragen aan de voorkant of de kraag
en een aanvullende uiting van de kledingfabrikant van maximaal 26 cm² aan de
achterzijde.
c. Een speler mag één uiting van de kledingfabrikant, zonder de naam of elke andere
tekst, van maximaal 77,5 cm² op elk van de mouwen of de buitenste naden (zijden
van de romp) van het shirt dragen.
d. Een speler mag op de voorkant of achterkant van zijn tennisbroek of haar tennisrok
twee uitingen, van de kledingfabrikant of andere commerciële instantie, van
maximaal 13 cm² elk dragen.
Als alternatief mag een speler één uiting van de kledingfabrikant van maximaal 26
cm² dragen aan de voorkant en één uiting van de kledingfabrikant van maximaal 26
cm² aan de achterzijde.
Indien spelers compressiebroeken (zgn. Lycra shorts) dragen, mogen zij bovendien
hierop twee uitingen van de kledingfabrikant van maximaal 13 cm² of één uiting
van de kledingfabrikant van maximaal 26 cm² dragen.
e. Een speler mag op elke sok uitingen van de kledingfabrikant dragen.
f. Een speler mag op elke schoen uitingen van de schoenfabrikant dragen.
g. Een speler mag op zijn racket en op de snaren van zijn racket uitingen van de
racket- en/of snarenfabrikant hebben.
h. Een speler mag op zijn hoofddeksel of hoofdband één uiting, van de fabrikant en/of
andere commerciële instantie, van maximaal 26 cm² dragen.
De commerciële uiting moet aan de zijkant van het hoofddeksel/hoofdband worden
geplaatst en zodanig worden gedragen dat het aan de zijkant van het hoofd wordt
gedragen.
Een speler mag op zijn polsband één uiting van de fabrikant van maximaal 26 cm²
dragen.
i. Een speler mag op zijn tas, handdoek, ander uitrustingsstuk of spullen uitingen
van de fabrikant dragen, alsmede op zijn tas twee afzonderlijke uitingen van elk
maximaal 39 cm².
2.		 a. Een uiting van de fabrikant is een bedrijfs- of product beeldmerk (onafhankelijk
			
of dit geregistreerd is) dat als lapje stof, opdruk of borduursel op de kleding zit. Dit
		
behoeft geen leverancierslogo te zijn. Een logo kan tekst bevatten.
b. Naast de in artikel 1 genoemde maximaal toegestane uitingen mag tevens
de verenigingsnaam worden gevoerd in tekst en met embleem/logo. De
verenigingsnaam/het embleem/logo mag aangebracht worden op de voorkant van
het shirt, de trui en het trainingspak en mag maximaal 19 cm² bedragen.
3. Een speler, die de kledingreclamecode overtreedt, kan door de CL, de (hoofd)
scheidsrechter of de VCL worden opgedragen binnen 15 minuten zijn uitrusting aan te
passen. Het niet opvolgen van zo’n opdracht kan onmiddellijke diskwalificatie tot gevolg
hebben. Het binnenstebuiten dragen of afplakken van kleding is niet toegestaan.
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Meer informatie: KNLTB.NL en Tennis.nl
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