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Dames- 
competitie 

De damescompetitie is een damesdubbelcompetitie en wordt gespeeld op 
de binnenbanen van Tennis- en squashcentrum Nieuwe Sloot. Voor 
deelname is een lidmaatschap van een vereniging geen vereiste. De 
competitie heeft een capaciteit van 144 inschrijvingen. 

Organisatie De organisatie van de damescompetitie is in handen van 
medewerk(st)ers van Tennis- en squashcentrum Nieuwe Sloot,  
President Kennedylaan 1, 2402 NZ, Alphen aan den Rijn, 0172-748494, 
gerben.degroot@nieuwesloot.nl 
 

Toernooi.nl Uitslagen, speeldata en aanvangstijden worden gepubliceerd op 
www.toernooi.nl  Voor aanvang van elke periode worden deelnemers per 
e-mail geïnformeerd over de speeltijden van de eerste wedstrijden. 
Deelnemers kunnen bij de organisatie te allen tijde een print van de 
speeltijden opvragen.  
 

Kosten: De prijs voor deelname aan de competitie bedraagt € 129,00 per persoon. 
U speelt 22 wedstrijden. Er is een prijs voor 25% van de koppels. De 
lunch op de slotdag van de competitie is bij het inschrijfgeld inbegrepen. 

Terug trekken: In geval van terugtrekking van de inschrijving na het bekendmaken van 
de (voorlopige) indeling, wordt 50% van de deelnamekosten doorbelast. 
Voor terugtrekking na aanvang van de competitie worden de 
deelnamekosten in zijn geheel doorbelast. Deze kosten komen te 
vervallen als deelnemers zelf voor vervanging zorgen. 

Speeldata: De damescompetitie wordt gespeeld in 2 periodes. In elke periode van 6 
weken spelen de teams 11 wedstrijden. De 1e periode is van 12 
september 2017 tot en met 7 december 2017. De 2e periode is van 9 
januari 2018 tot en met 29 maart 2018. Er kan na aanvang van de 
betreffende periode niet meer worden afgeweken van de geplande 
speeltijden. 

Uitvaldata: Herfstvakantie: 17 en 19 oktober en Krokusvakantie: 27 februari en 1 
maart. 
 

Wedstrijdduur: Er worden wedstrijden gespeeld van 60 minuten, waarvan 5 minuten 
inspeeltijd. Aanvang en einde speeltijd wordt via de omroepinstallatie 
gemeld.  
 

Tennisballen: Voor elke wedstrijd wordt een blik van 4 tennisballen ter beschikking 
gesteld. Na afloop van de laatste wedstrijd van de dag levert het 
winnende team deze in bij de receptie.  
 

Puntentelling: In de periode van 55 minuten wordt gespeeld om 3 gewonnen sets met 
tie-break. Indien een team 3 sets heeft gewonnen is de wedstrijd ten 
einde. Er geldt een maximale score van 5 punten. 
De tie-break wordt gespeeld vanaf de gamestand 6-6. Teams wisselen 

mailto:gerben.degroot@nieuwesloot.nl
http://www.toernooi.nl/


Spelbepalingen Damesdubbel wintercompetitie 2017-2018 

 

 Pagina 2 
 

van speelhelft volgens de regels van de K.N.L.T.B.  
Voor elke gewonnen set ontvangt een team 2 punten, de verliezer 0 
punten. Voor elke gewonnen set met de tie-break ontvangt het winnende 
team 2 punten, de verliezer 1 punt. Wanneer de wedstrijd wordt 
afgebroken door het eindsignaal, wordt de onderbroken game noch het 
onderbroken punt meegeteld; het team met een voorsprong in games 
ontvangt 1 punt voor die set. In geval van een gelijke stand in games 
ontvangen beide teams 1 punt. Na afloop dient het winnende team de 
set- en gamestand door te geven aan de organisatie. 

Onderdelen: 
 
 
 

 

De competitie bestaat uit 4 onderdelen; Dinsdag A (speelsterkte indicatie 
5-6-7), Dinsdag B (speelsterkte indicatie 7-8-9), Donderdag A 
(speelsterkte indicatie 5-6-7) en Donderdag B (speelsterkte indicatie 7-8-
9). Deelnemers kunnen zich slechts eenmaal voor een onderdeel 
aanmelden. 

Plaatsing: De organisatie plaatst de teams na elke periode van 6 speeldagen in een 
poule op basis van uitslagen uit de vorige periode (eventueel van de 
voorgaande competitie). Nieuwe inschrijvingen worden geplaatst op basis 
van K.N.L.T.B. speelsterkte. De organisatie behoudt het recht voor om 
inschrijvingen op basis van speelsterkte over te plaatsen naar een ander 
onderdeel; wijzigen van speeldag (van dinsdag naar donderdag of visa 
versa) geschiedt enkel in overleg met de spelers. Bij de plaatsing voor 
een nieuwe periode van 6 speeldagen promoveren -in principe en indien 
mogelijk-  de teams die in de vorige periode (eventueel van de 
voorgaande competitie) in de poule op de plaatsen 1 en 2 zijn geëindigd. 
Degradatie geldt -in principe en indien mogelijk- voor de teams die 
eindigen op plaats 11 en 12.  

Promotie/ 
degradatie na 
Kerst: 

De nummers 1 en 2 uit de hoogste poule van de B categorie (B1) en de 
nummers 11 en 12 uit de laagste poule van de A categorie (Di A3 of Do 
A3) verwisselen na de Kerst van categorie. Deze koppels zullen door de 
organisatie persoonlijk worden geïnformeerd over de promotie/degradatie 
voor de 2e periode.  

Prijzen: De prijzen worden 45 minuten na afloop van de laatste wedstrijden van 
de laatste speeldag van elke categorie uitgereikt.  
De eindstand in de poule wordt bepaald door de punten behaald in de 2e 
periode, vermeerderd met 33% van de behaalde punten in de 11 
wedstrijden van periode 1. 
 
In geval van een gelijk puntenaantal geeft het puntenaantal in de 2e 
periode de doorslag. Indien noodzakelijk wordt vervolgens gekeken naar 
het onderlinge resultaat in periode 2 en vervolgens naar het onderlinge 
resultaat in periode 1. Indien gelijk zal loting de eindklassering bepalen.  
 
Een poule met 10 koppels: Deze optelsom, zoals hierboven 
omschreven,  wordt voor de poules van 10 na speeldag vijf gemaakt. 
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Naar aanleiding van die rangschikking worden de koppels ingedeeld in 
een finalepoule met 4 koppels. De punten van de twee wedstrijden van de 
zesde speeldag van de periode worden bij het aantal poulepunten 
opgeteld. In geval van een gelijkspel, wordt er gekeken naar de uitslag 
van een eerdere onderlinge ontmoeting in de tweede periode (of anders 
eerste periode). 
 
In geval van afwezigheid tijdens de prijsuitreiking kunnen prijswinnaars tot 
maximaal 2 weken na afloop van de competitie hun prijs bij de organisatie 
ophalen.  

Verhindering: In geval van verhindering dient u zelf tijdig voor een vervangster te 
zorgen. U bent verplicht om de vervanging minimaal 1 uur voor aanvang 
van de wedstrijd (per telefoon) aan de organisatie door te geven. De 
organisatie noteert de namen van zowel de uitvalster als de invalster. Bij 
het niet tijdig doorgeven van de vervangster, kan de wedstrijd aan de 
tegenpartij gewonnen worden gegeven. 

Invalregeling: Een invalster mag, indien reeds deelneemster aan deze competitie, 
uitkomen in maximaal 1 lagere categorie en/of poule, ongeacht de 
speelsterkte op de eigen K.N.L.T.B. ledenpas. Ter verduidelijking: stel u 
bent deelneemster aan deze competitie en ingedeeld in A2, dan mag u 
niet invallen in de poule A4 (of lager) maar wel in de A1, A2 en A3. Poule 
A2 is namelijk hoger dan de A3, A4 en B categorie.  
Indien de invalster geen deelneemster aan de competitie is, mag de 
speelsterkte op de K.N.L.T.B. ledenpas niet lager zijn dan de speelsterkte 
van de persoon die zij vervangt. 
 

Overtreding: Indien een team de invalregeling overtreedt, zal enkel op initiatief van de 
tegenstander een sanctie worden toegepast. In geval van een overtreding 
kan bij de organisatie door het benadeelde team een 3-0 overwinning 
worden geclaimd. Dit kan uiterlijk tot 45 minuten na afloop van de 
wedstrijd.  

“No-show”: Komt één van de teams niet opdagen, dan wordt een reglementaire 
uitslag van 3-0 genoteerd voor het gedupeerde team. Bij het te laat 
verschijnen voor een wedstrijd of het niet kunnen afspelen van een 
wedstrijd door b.v. ziekte of  een blessure, wordt per 3 minuten 
(resterende) speeltijd één game aan het andere team toegekend.  

Overige: In alle gevallen waarin de spelbepalingen niet zijn voorzien, beslist de 
organisatie. Deelname is op eigen risico. 

 


