Harmonisatie competitiesoorten voorjaarscompetitie 2019 en
andere wijzigingen.
De KNLTB heeft de competitiesoorten van de districts-/
regiocompetities geharmoniseerd. Als gevolg van een te grote
versnippering in het aanbod, wat leidt tot te veel
niveauverschillen en lange reisafstanden én het afschaffen van
de districts- en regiogrenzen, zijn er verschillende
competitiesoorten samengevoegd en is het aanbod
teruggebracht van ruim 300 soorten naar circa 90 soorten.
Daarnaast zijn er ook soorten met verschillende
leeftijdsgrenzen samengevoegd, omdat:
- Data aangetoond heeft dat de leeftijden van de spelers in de
verschillende leeftijdscategorieën vrijwel identiek zijn
- Het aantal deelnemers dermate laag was dat er niet langer
een kwalitatief sterke competitie aangeboden kan worden
Hierdoor is een uniform landelijk aanbod gecreëerd. Dit
landelijke aanbod wordt aangevuld met een aantal regio
specifieke soorten.
Voordelen voor jou!
Als competitiespeler ben je natuurlijk benieuwd wat deze
verandering van het competitieaanbod voor jou gaat
betekenen. Dit zijn de belangrijkste voordelen:
- Minder niveauverschillen binnen de poules;
- Kortere reisafstanden;
- Meer variatie in tegenstanders.
Wat er verder nog verandert:
 Ploegrechten district/regiocompetities komen alleen voor
2019 te vervallen:
o 1-malig per team een ploegopgave doen
o Indeling op basis van gemiddelde teamsterkte
(NB: de TC zal bij opgave met meer dan het vereiste
aantal spelers, de sterkste spelers kiezen bij de
ploegopgave. Dit betekent NIET dat de andere niet
opgegeven spelers geen competitie spelen. We doen
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dit ook altijd al bij de najaarscompetitie, die ook op
ploegsterkte opgegeven moet worden)
o In 2020 gaan jaarlijks de ploegrechten weer gelden
NB: ploegrechten voor landelijke competitie (op zondag)
blijven bestaan
Gelijke begintijden op dagen met vaste aanvangstijden (op
zaterdag en zondag blijven de variabele aanvangstijden
bestaan)
Het spelen met wisselende dubbelpartners (zoals dat in de
najaarscompetitie al ingevoerd is) wordt standaard
Aantal banen per thuisspelend team wordt overal gelijk
Overal dezelfde telmethoden
Veranderingen bij de jeugd:
o De World Tour gaat rode en oranje competitie heten.
o Deze rode en oranje competitie gaat ook verspeeld
worden in april-mei-juni, waardoor de druk op de
baancapaciteit op 6 van de 7 zondagen flink zal
toenemen
o De gele jeugd gaat nu junioren heten, met ipv de
gele competitie nu de junioren competitie

Kees Thomasson, dd 14 november 2018
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