
FORMULIER VOOR DE PLOEGUITWISSELING
Raadpleeg het competitiereglement voor nadere uitleg.

Op .........................................................heeft de aanvoerder van .........................................................
                       (datum) (verenigingsnaam)

de volgende ploegopstelling met zijn collega-aanvoerder uitgewisseld. De aanvoerder 
is verplicht in het enkelspel en dubbelspel de spelers in volgorde van afnemende 
 speelsterkte op te stellen. De speelsterktes staan vermeld in het spelersprofiel  
op  MijnKNLTB.nl (N.B. Hierbij geldt de speelsterkte en NIET de actuele rating).

FORMULIER VOOR DE PLOEGUITWISSELING
Raadpleeg het competitiereglement voor nadere uitleg.

Op .........................................................heeft de aanvoerder van .........................................................
                       (datum) (verenigingsnaam)

de volgende ploegopstelling met zijn collega-aanvoerder uitgewisseld. De aanvoerder 
is verplicht in het enkelspel en dubbelspel de spelers in volgorde van afnemende 
 speelsterkte op te stellen. De speelsterktes staan vermeld in het spelersprofiel  
op  MijnKNLTB.nl (N.B. Hierbij geldt de speelsterkte en NIET de actuele rating).

Afdeling:

Speeldatum:

Speeldag:

De wedstrijd is
aangevangen om:

WEDSTRIJDFORMULIER COMPETITIE

Ontvangende ploeg:

Verenigingsnr.

Nr.  Bondsnummer:

Bezoekende ploeg:

Verenigingsnr.

Nr.  Bondsnummer:

Naam:

Naam:

Naam:

Naam:

Partij: Speler thuis:
 nr.  naam:

De partijen zijn als volgt gespeeld (volgorde a.u.b. exact overnemen van ploeguitwisselingsformulier)
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nr.  naam: Uitslag partij Uitslag sets:

_
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Ruimte voor aantekeningen/opmerkingen als bedoeld in het Competitiereglement KNLTB.nl/regelgeving
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DE/HE*

DE/HE*
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DD/HD/GD*

DD/HD/GD*

DD/HD/GD*

DD/HD/GD*

DD/HD/GD*

DD/HD/GD*

uur
_

* Omcirkelen wat van toepassing is.
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De partijen zijn als volgt gespeeld (volgorde a.u.b. exact overnemen van ploeguitwisselingsformulier)
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nr.  naam: Uitslag partij Uitslag sets:

_

1

2

3

4

5

6

7

8

Ruimte voor aantekeningen/opmerkingen als bedoeld in het Competitiereglement KNLTB.nl/regelgeving

Handtekening aanvoerder ontvangende ploeg Handtekening aanvoerder bezoekende ploeg Einduitslag:
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DD/HD/GD*

uur
_

* Omcirkelen wat van toepassing is.
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uur
_

* Omcirkelen wat van toepassing is.

 bondsnr. speelsterkte

 E D

DE/HE*  ........................................................................................................................................   ......................................

DE/HE*  ........................................................................................................................................   ......................................

DE/HE*  ........................................................................................................................................   ......................................

DE/HE*  ........................................................................................................................................   ......................................

  ........................................................................................................................................   ......................................

DD/HD/GD*
  ........................................................................................................................................   ......................................

  ........................................................................................................................................   ......................................

DD/HD/GD*
  ........................................................................................................................................   ......................................

  ........................................................................................................................................   ......................................

DD/HD/GD*
  ........................................................................................................................................   ......................................

  ........................................................................................................................................   ......................................

DD/HD/GD*
  ........................................................................................................................................   ......................................

  ........................................................................................................................................   ......................................

DD/HD/GD*
  ........................................................................................................................................   ......................................

  ........................................................................................................................................   ......................................

DD/HD/GD*
  ........................................................................................................................................   ......................................

FORMULIER VOOR DE PLOEGUITWISSELING
Raadpleeg het competitiereglement voor nadere uitleg.

Op  .....................................................................................................................................................................................
(datum)

heeft  de aanvoerder van

..............................................................................................................................................................................................

(verenigingsnaam en ploegnummer)

de volgende PLOEGOPSTELLING met zijn collega-aanvoerder uitgewisseld. 
Uiterlijk tot 15 minuten voor aanvang van de eerste dubbelspelpartij in 
de betreff ende spelsoort (HD/DD/GD) van de dag kan de aanvoerder deze 
ploegopstelling wijzigen. Nieuwe spelers mogen aan de opstelling worden 
toegevoegd. Deze wijziging dient op dit formulier te worden aangepast 
en door beide aanvoerders te worden geparafeerd. De te spelen partijen 
uitsluitend in de volgorde DE (damesenkels), HE (herenenkels), DD 
(damesdubbels), HD (herendubbels), GD (gemengddubbels) in afnemende 
sterktevolgorde noteren.

bondsnr. speelsterkte

E D

DE/HE*

DE/HE*

DE/HE*

DE/HE*

DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {

(handtekening aanvoerder)

* Omcirkelen wat van toepassing is.

FORMULIER VOOR DE PLOEGUITWISSELING
Raadpleeg het competitiereglement voor nadere uitleg.

Op  .....................................................................................................................................................................................
(datum)

heeft  de aanvoerder van

..............................................................................................................................................................................................

(verenigingsnaam en ploegnummer)

de volgende PLOEGOPSTELLING met zijn collega-aanvoerder uitgewisseld. 
Uiterlijk tot 15 minuten voor aanvang van de eerste dubbelspelpartij in 
de betreff ende spelsoort (HD/DD/GD) van de dag kan de aanvoerder deze 
ploegopstelling wijzigen. Nieuwe spelers mogen aan de opstelling worden 
toegevoegd. Deze wijziging dient op dit formulier te worden aangepast 
en door beide aanvoerders te worden geparafeerd. De te spelen partijen 
uitsluitend in de volgorde DE (damesenkels), HE (herenenkels), DD 
(damesdubbels), HD (herendubbels), GD (gemengddubbels) in afnemende 
sterktevolgorde noteren.

bondsnr. speelsterkte

E D

DE/HE*

DE/HE*

DE/HE*

DE/HE*

DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {

(handtekening aanvoerder)

* Omcirkelen wat van toepassing is.

FORMULIER VOOR DE PLOEGUITWISSELING
Raadpleeg het competitiereglement voor nadere uitleg.

Op  .....................................................................................................................................................................................
(datum)

heeft  de aanvoerder van

..............................................................................................................................................................................................

(verenigingsnaam en ploegnummer)

de volgende PLOEGOPSTELLING met zijn collega-aanvoerder uitgewisseld. 
Uiterlijk tot 15 minuten voor aanvang van de eerste dubbelspelpartij in 
de betreff ende spelsoort (HD/DD/GD) van de dag kan de aanvoerder deze 
ploegopstelling wijzigen. Nieuwe spelers mogen aan de opstelling worden 
toegevoegd. Deze wijziging dient op dit formulier te worden aangepast 
en door beide aanvoerders te worden geparafeerd. De te spelen partijen 
uitsluitend in de volgorde DE (damesenkels), HE (herenenkels), DD 
(damesdubbels), HD (herendubbels), GD (gemengddubbels) in afnemende 
sterktevolgorde noteren.

bondsnr. speelsterkte

E D

DE/HE*

DE/HE*

DE/HE*

DE/HE*

DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {

(handtekening aanvoerder)

* Omcirkelen wat van toepassing is.

FORMULIER VOOR DE PLOEGUITWISSELING
Raadpleeg het competitiereglement voor nadere uitleg.

Op  .....................................................................................................................................................................................
(datum)

heeft  de aanvoerder van

..............................................................................................................................................................................................

(verenigingsnaam en ploegnummer)

de volgende PLOEGOPSTELLING met zijn collega-aanvoerder uitgewisseld. 
Uiterlijk tot 15 minuten voor aanvang van de eerste dubbelspelpartij in 
de betreff ende spelsoort (HD/DD/GD) van de dag kan de aanvoerder deze 
ploegopstelling wijzigen. Nieuwe spelers mogen aan de opstelling worden 
toegevoegd. Deze wijziging dient op dit formulier te worden aangepast 
en door beide aanvoerders te worden geparafeerd. De te spelen partijen 
uitsluitend in de volgorde DE (damesenkels), HE (herenenkels), DD 
(damesdubbels), HD (herendubbels), GD (gemengddubbels) in afnemende 
sterktevolgorde noteren.

bondsnr. speelsterkte

E D

DE/HE*

DE/HE*

DE/HE*

DE/HE*

DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {

(handtekening aanvoerder)

* Omcirkelen wat van toepassing is.

FORMULIER VOOR DE PLOEGUITWISSELING
Raadpleeg het competitiereglement voor nadere uitleg.

Op  .....................................................................................................................................................................................
(datum)

heeft  de aanvoerder van

..............................................................................................................................................................................................

(verenigingsnaam en ploegnummer)

de volgende PLOEGOPSTELLING met zijn collega-aanvoerder uitgewisseld. 
Uiterlijk tot 15 minuten voor aanvang van de eerste dubbelspelpartij in 
de betreff ende spelsoort (HD/DD/GD) van de dag kan de aanvoerder deze 
ploegopstelling wijzigen. Nieuwe spelers mogen aan de opstelling worden 
toegevoegd. Deze wijziging dient op dit formulier te worden aangepast 
en door beide aanvoerders te worden geparafeerd. De te spelen partijen 
uitsluitend in de volgorde DE (damesenkels), HE (herenenkels), DD 
(damesdubbels), HD (herendubbels), GD (gemengddubbels) in afnemende 
sterktevolgorde noteren.

bondsnr. speelsterkte

E D

DE/HE*

DE/HE*

DE/HE*

DE/HE*

DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {

(handtekening aanvoerder)

* Omcirkelen wat van toepassing is.

FORMULIER VOOR DE PLOEGUITWISSELING
Raadpleeg het competitiereglement voor nadere uitleg.

Op  .....................................................................................................................................................................................
(datum)

heeft  de aanvoerder van

..............................................................................................................................................................................................

(verenigingsnaam en ploegnummer)

de volgende PLOEGOPSTELLING met zijn collega-aanvoerder uitgewisseld. 
Uiterlijk tot 15 minuten voor aanvang van de eerste dubbelspelpartij in 
de betreff ende spelsoort (HD/DD/GD) van de dag kan de aanvoerder deze 
ploegopstelling wijzigen. Nieuwe spelers mogen aan de opstelling worden 
toegevoegd. Deze wijziging dient op dit formulier te worden aangepast 
en door beide aanvoerders te worden geparafeerd. De te spelen partijen 
uitsluitend in de volgorde DE (damesenkels), HE (herenenkels), DD 
(damesdubbels), HD (herendubbels), GD (gemengddubbels) in afnemende 
sterktevolgorde noteren.

bondsnr. speelsterkte

E D

DE/HE*

DE/HE*

DE/HE*

DE/HE*

DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {

(handtekening aanvoerder)

* Omcirkelen wat van toepassing is.

FORMULIER VOOR DE PLOEGUITWISSELING
Raadpleeg het competitiereglement voor nadere uitleg.

Op  .....................................................................................................................................................................................
(datum)

heeft  de aanvoerder van

..............................................................................................................................................................................................

(verenigingsnaam en ploegnummer)

de volgende PLOEGOPSTELLING met zijn collega-aanvoerder uitgewisseld. 
Uiterlijk tot 15 minuten voor aanvang van de eerste dubbelspelpartij in 
de betreff ende spelsoort (HD/DD/GD) van de dag kan de aanvoerder deze 
ploegopstelling wijzigen. Nieuwe spelers mogen aan de opstelling worden 
toegevoegd. Deze wijziging dient op dit formulier te worden aangepast 
en door beide aanvoerders te worden geparafeerd. De te spelen partijen 
uitsluitend in de volgorde DE (damesenkels), HE (herenenkels), DD 
(damesdubbels), HD (herendubbels), GD (gemengddubbels) in afnemende 
sterktevolgorde noteren.

bondsnr. speelsterkte

E D

DE/HE*

DE/HE*

DE/HE*

DE/HE*

DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {

(handtekening aanvoerder)

* Omcirkelen wat van toepassing is.

FORMULIER VOOR DE PLOEGUITWISSELING
Raadpleeg het competitiereglement voor nadere uitleg.

Op  .....................................................................................................................................................................................
(datum)

heeft  de aanvoerder van

..............................................................................................................................................................................................

(verenigingsnaam en ploegnummer)

de volgende PLOEGOPSTELLING met zijn collega-aanvoerder uitgewisseld. 
Uiterlijk tot 15 minuten voor aanvang van de eerste dubbelspelpartij in 
de betreff ende spelsoort (HD/DD/GD) van de dag kan de aanvoerder deze 
ploegopstelling wijzigen. Nieuwe spelers mogen aan de opstelling worden 
toegevoegd. Deze wijziging dient op dit formulier te worden aangepast 
en door beide aanvoerders te worden geparafeerd. De te spelen partijen 
uitsluitend in de volgorde DE (damesenkels), HE (herenenkels), DD 
(damesdubbels), HD (herendubbels), GD (gemengddubbels) in afnemende 
sterktevolgorde noteren.

bondsnr. speelsterkte

E D

DE/HE*

DE/HE*

DE/HE*

DE/HE*

DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {

(handtekening aanvoerder)

* Omcirkelen wat van toepassing is.

FORMULIER VOOR DE PLOEGUITWISSELING
Raadpleeg het competitiereglement voor nadere uitleg.

Op  .....................................................................................................................................................................................
(datum)

heeft  de aanvoerder van

..............................................................................................................................................................................................

(verenigingsnaam en ploegnummer)

de volgende PLOEGOPSTELLING met zijn collega-aanvoerder uitgewisseld. 
Uiterlijk tot 15 minuten voor aanvang van de eerste dubbelspelpartij in 
de betreff ende spelsoort (HD/DD/GD) van de dag kan de aanvoerder deze 
ploegopstelling wijzigen. Nieuwe spelers mogen aan de opstelling worden 
toegevoegd. Deze wijziging dient op dit formulier te worden aangepast 
en door beide aanvoerders te worden geparafeerd. De te spelen partijen 
uitsluitend in de volgorde DE (damesenkels), HE (herenenkels), DD 
(damesdubbels), HD (herendubbels), GD (gemengddubbels) in afnemende 
sterktevolgorde noteren.

bondsnr. speelsterkte

E D

DE/HE*

DE/HE*

DE/HE*

DE/HE*

DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {

(handtekening aanvoerder)

* Omcirkelen wat van toepassing is.

FORMULIER VOOR DE PLOEGUITWISSELING
Raadpleeg het competitiereglement voor nadere uitleg.

Op  .....................................................................................................................................................................................
(datum)

heeft  de aanvoerder van

..............................................................................................................................................................................................

(verenigingsnaam en ploegnummer)

de volgende PLOEGOPSTELLING met zijn collega-aanvoerder uitgewisseld. 
Uiterlijk tot 15 minuten voor aanvang van de eerste dubbelspelpartij in 
de betreff ende spelsoort (HD/DD/GD) van de dag kan de aanvoerder deze 
ploegopstelling wijzigen. Nieuwe spelers mogen aan de opstelling worden 
toegevoegd. Deze wijziging dient op dit formulier te worden aangepast 
en door beide aanvoerders te worden geparafeerd. De te spelen partijen 
uitsluitend in de volgorde DE (damesenkels), HE (herenenkels), DD 
(damesdubbels), HD (herendubbels), GD (gemengddubbels) in afnemende 
sterktevolgorde noteren.

bondsnr. speelsterkte

E D

DE/HE*

DE/HE*

DE/HE*

DE/HE*

DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {

(handtekening aanvoerder)

* Omcirkelen wat van toepassing is.

FORMULIER VOOR DE PLOEGUITWISSELING
Raadpleeg het competitiereglement voor nadere uitleg.

Op  .....................................................................................................................................................................................
(datum)

heeft  de aanvoerder van

..............................................................................................................................................................................................

(verenigingsnaam en ploegnummer)

de volgende PLOEGOPSTELLING met zijn collega-aanvoerder uitgewisseld. 
Uiterlijk tot 15 minuten voor aanvang van de eerste dubbelspelpartij in 
de betreff ende spelsoort (HD/DD/GD) van de dag kan de aanvoerder deze 
ploegopstelling wijzigen. Nieuwe spelers mogen aan de opstelling worden 
toegevoegd. Deze wijziging dient op dit formulier te worden aangepast 
en door beide aanvoerders te worden geparafeerd. De te spelen partijen 
uitsluitend in de volgorde DE (damesenkels), HE (herenenkels), DD 
(damesdubbels), HD (herendubbels), GD (gemengddubbels) in afnemende 
sterktevolgorde noteren.

bondsnr. speelsterkte

E D

DE/HE*

DE/HE*

DE/HE*

DE/HE*

DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {

(handtekening aanvoerder)

* Omcirkelen wat van toepassing is.

FORMULIER VOOR DE PLOEGUITWISSELING
Raadpleeg het competitiereglement voor nadere uitleg.

Op  .....................................................................................................................................................................................
(datum)

heeft  de aanvoerder van

..............................................................................................................................................................................................

(verenigingsnaam en ploegnummer)

de volgende PLOEGOPSTELLING met zijn collega-aanvoerder uitgewisseld. 
Uiterlijk tot 15 minuten voor aanvang van de eerste dubbelspelpartij in 
de betreff ende spelsoort (HD/DD/GD) van de dag kan de aanvoerder deze 
ploegopstelling wijzigen. Nieuwe spelers mogen aan de opstelling worden 
toegevoegd. Deze wijziging dient op dit formulier te worden aangepast 
en door beide aanvoerders te worden geparafeerd. De te spelen partijen 
uitsluitend in de volgorde DE (damesenkels), HE (herenenkels), DD 
(damesdubbels), HD (herendubbels), GD (gemengddubbels) in afnemende 
sterktevolgorde noteren.

bondsnr. speelsterkte

E D

DE/HE*

DE/HE*

DE/HE*

DE/HE*

DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {

(handtekening aanvoerder)

* Omcirkelen wat van toepassing is.

 bondsnr. speelsterkte

 E D

DE/HE*  ........................................................................................................................................   ......................................

DE/HE*  ........................................................................................................................................   ......................................

DE/HE*  ........................................................................................................................................   ......................................

DE/HE*  ........................................................................................................................................   ......................................

  ........................................................................................................................................   ......................................

DD/HD/GD*
  ........................................................................................................................................   ......................................

  ........................................................................................................................................   ......................................

DD/HD/GD*
  ........................................................................................................................................   ......................................

  ........................................................................................................................................   ......................................

DD/HD/GD*
  ........................................................................................................................................   ......................................

  ........................................................................................................................................   ......................................

DD/HD/GD*
  ........................................................................................................................................   ......................................

  ........................................................................................................................................   ......................................

DD/HD/GD*
  ........................................................................................................................................   ......................................

  ........................................................................................................................................   ......................................

DD/HD/GD*
  ........................................................................................................................................   ......................................

FORMULIER VOOR DE PLOEGUITWISSELING
Raadpleeg het competitiereglement voor nadere uitleg.

Op  .....................................................................................................................................................................................
(datum)

heeft  de aanvoerder van

..............................................................................................................................................................................................

(verenigingsnaam en ploegnummer)

de volgende PLOEGOPSTELLING met zijn collega-aanvoerder uitgewisseld. 
Uiterlijk tot 15 minuten voor aanvang van de eerste dubbelspelpartij in 
de betreff ende spelsoort (HD/DD/GD) van de dag kan de aanvoerder deze 
ploegopstelling wijzigen. Nieuwe spelers mogen aan de opstelling worden 
toegevoegd. Deze wijziging dient op dit formulier te worden aangepast 
en door beide aanvoerders te worden geparafeerd. De te spelen partijen 
uitsluitend in de volgorde DE (damesenkels), HE (herenenkels), DD 
(damesdubbels), HD (herendubbels), GD (gemengddubbels) in afnemende 
sterktevolgorde noteren.

bondsnr. speelsterkte

E D

DE/HE*

DE/HE*

DE/HE*

DE/HE*

DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {

(handtekening aanvoerder)

* Omcirkelen wat van toepassing is.

FORMULIER VOOR DE PLOEGUITWISSELING
Raadpleeg het competitiereglement voor nadere uitleg.

Op  .....................................................................................................................................................................................
(datum)

heeft  de aanvoerder van

..............................................................................................................................................................................................

(verenigingsnaam en ploegnummer)

de volgende PLOEGOPSTELLING met zijn collega-aanvoerder uitgewisseld. 
Uiterlijk tot 15 minuten voor aanvang van de eerste dubbelspelpartij in 
de betreff ende spelsoort (HD/DD/GD) van de dag kan de aanvoerder deze 
ploegopstelling wijzigen. Nieuwe spelers mogen aan de opstelling worden 
toegevoegd. Deze wijziging dient op dit formulier te worden aangepast 
en door beide aanvoerders te worden geparafeerd. De te spelen partijen 
uitsluitend in de volgorde DE (damesenkels), HE (herenenkels), DD 
(damesdubbels), HD (herendubbels), GD (gemengddubbels) in afnemende 
sterktevolgorde noteren.

bondsnr. speelsterkte

E D

DE/HE*

DE/HE*

DE/HE*

DE/HE*

DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {

(handtekening aanvoerder)

* Omcirkelen wat van toepassing is.

FORMULIER VOOR DE PLOEGUITWISSELING
Raadpleeg het competitiereglement voor nadere uitleg.

Op  .....................................................................................................................................................................................
(datum)

heeft  de aanvoerder van

..............................................................................................................................................................................................

(verenigingsnaam en ploegnummer)

de volgende PLOEGOPSTELLING met zijn collega-aanvoerder uitgewisseld. 
Uiterlijk tot 15 minuten voor aanvang van de eerste dubbelspelpartij in 
de betreff ende spelsoort (HD/DD/GD) van de dag kan de aanvoerder deze 
ploegopstelling wijzigen. Nieuwe spelers mogen aan de opstelling worden 
toegevoegd. Deze wijziging dient op dit formulier te worden aangepast 
en door beide aanvoerders te worden geparafeerd. De te spelen partijen 
uitsluitend in de volgorde DE (damesenkels), HE (herenenkels), DD 
(damesdubbels), HD (herendubbels), GD (gemengddubbels) in afnemende 
sterktevolgorde noteren.

bondsnr. speelsterkte

E D

DE/HE*

DE/HE*

DE/HE*

DE/HE*

DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {

(handtekening aanvoerder)

* Omcirkelen wat van toepassing is.

FORMULIER VOOR DE PLOEGUITWISSELING
Raadpleeg het competitiereglement voor nadere uitleg.

Op  .....................................................................................................................................................................................
(datum)

heeft  de aanvoerder van

..............................................................................................................................................................................................

(verenigingsnaam en ploegnummer)

de volgende PLOEGOPSTELLING met zijn collega-aanvoerder uitgewisseld. 
Uiterlijk tot 15 minuten voor aanvang van de eerste dubbelspelpartij in 
de betreff ende spelsoort (HD/DD/GD) van de dag kan de aanvoerder deze 
ploegopstelling wijzigen. Nieuwe spelers mogen aan de opstelling worden 
toegevoegd. Deze wijziging dient op dit formulier te worden aangepast 
en door beide aanvoerders te worden geparafeerd. De te spelen partijen 
uitsluitend in de volgorde DE (damesenkels), HE (herenenkels), DD 
(damesdubbels), HD (herendubbels), GD (gemengddubbels) in afnemende 
sterktevolgorde noteren.

bondsnr. speelsterkte

E D

DE/HE*

DE/HE*

DE/HE*

DE/HE*

DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {

(handtekening aanvoerder)

* Omcirkelen wat van toepassing is.

FORMULIER VOOR DE PLOEGUITWISSELING
Raadpleeg het competitiereglement voor nadere uitleg.

Op  .....................................................................................................................................................................................
(datum)

heeft  de aanvoerder van

..............................................................................................................................................................................................

(verenigingsnaam en ploegnummer)

de volgende PLOEGOPSTELLING met zijn collega-aanvoerder uitgewisseld. 
Uiterlijk tot 15 minuten voor aanvang van de eerste dubbelspelpartij in 
de betreff ende spelsoort (HD/DD/GD) van de dag kan de aanvoerder deze 
ploegopstelling wijzigen. Nieuwe spelers mogen aan de opstelling worden 
toegevoegd. Deze wijziging dient op dit formulier te worden aangepast 
en door beide aanvoerders te worden geparafeerd. De te spelen partijen 
uitsluitend in de volgorde DE (damesenkels), HE (herenenkels), DD 
(damesdubbels), HD (herendubbels), GD (gemengddubbels) in afnemende 
sterktevolgorde noteren.

bondsnr. speelsterkte

E D

DE/HE*

DE/HE*

DE/HE*

DE/HE*

DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {

(handtekening aanvoerder)

* Omcirkelen wat van toepassing is.

FORMULIER VOOR DE PLOEGUITWISSELING
Raadpleeg het competitiereglement voor nadere uitleg.

Op  .....................................................................................................................................................................................
(datum)

heeft  de aanvoerder van

..............................................................................................................................................................................................

(verenigingsnaam en ploegnummer)

de volgende PLOEGOPSTELLING met zijn collega-aanvoerder uitgewisseld. 
Uiterlijk tot 15 minuten voor aanvang van de eerste dubbelspelpartij in 
de betreff ende spelsoort (HD/DD/GD) van de dag kan de aanvoerder deze 
ploegopstelling wijzigen. Nieuwe spelers mogen aan de opstelling worden 
toegevoegd. Deze wijziging dient op dit formulier te worden aangepast 
en door beide aanvoerders te worden geparafeerd. De te spelen partijen 
uitsluitend in de volgorde DE (damesenkels), HE (herenenkels), DD 
(damesdubbels), HD (herendubbels), GD (gemengddubbels) in afnemende 
sterktevolgorde noteren.

bondsnr. speelsterkte

E D

DE/HE*

DE/HE*

DE/HE*

DE/HE*

DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {

(handtekening aanvoerder)

* Omcirkelen wat van toepassing is.

FORMULIER VOOR DE PLOEGUITWISSELING
Raadpleeg het competitiereglement voor nadere uitleg.

Op  .....................................................................................................................................................................................
(datum)

heeft  de aanvoerder van

..............................................................................................................................................................................................

(verenigingsnaam en ploegnummer)

de volgende PLOEGOPSTELLING met zijn collega-aanvoerder uitgewisseld. 
Uiterlijk tot 15 minuten voor aanvang van de eerste dubbelspelpartij in 
de betreff ende spelsoort (HD/DD/GD) van de dag kan de aanvoerder deze 
ploegopstelling wijzigen. Nieuwe spelers mogen aan de opstelling worden 
toegevoegd. Deze wijziging dient op dit formulier te worden aangepast 
en door beide aanvoerders te worden geparafeerd. De te spelen partijen 
uitsluitend in de volgorde DE (damesenkels), HE (herenenkels), DD 
(damesdubbels), HD (herendubbels), GD (gemengddubbels) in afnemende 
sterktevolgorde noteren.

bondsnr. speelsterkte

E D

DE/HE*

DE/HE*

DE/HE*

DE/HE*

DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {

(handtekening aanvoerder)

* Omcirkelen wat van toepassing is.

FORMULIER VOOR DE PLOEGUITWISSELING
Raadpleeg het competitiereglement voor nadere uitleg.

Op  .....................................................................................................................................................................................
(datum)

heeft  de aanvoerder van

..............................................................................................................................................................................................

(verenigingsnaam en ploegnummer)

de volgende PLOEGOPSTELLING met zijn collega-aanvoerder uitgewisseld. 
Uiterlijk tot 15 minuten voor aanvang van de eerste dubbelspelpartij in 
de betreff ende spelsoort (HD/DD/GD) van de dag kan de aanvoerder deze 
ploegopstelling wijzigen. Nieuwe spelers mogen aan de opstelling worden 
toegevoegd. Deze wijziging dient op dit formulier te worden aangepast 
en door beide aanvoerders te worden geparafeerd. De te spelen partijen 
uitsluitend in de volgorde DE (damesenkels), HE (herenenkels), DD 
(damesdubbels), HD (herendubbels), GD (gemengddubbels) in afnemende 
sterktevolgorde noteren.

bondsnr. speelsterkte

E D

DE/HE*

DE/HE*

DE/HE*

DE/HE*

DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {

(handtekening aanvoerder)

* Omcirkelen wat van toepassing is.

FORMULIER VOOR DE PLOEGUITWISSELING
Raadpleeg het competitiereglement voor nadere uitleg.

Op  .....................................................................................................................................................................................
(datum)

heeft  de aanvoerder van

..............................................................................................................................................................................................

(verenigingsnaam en ploegnummer)

de volgende PLOEGOPSTELLING met zijn collega-aanvoerder uitgewisseld. 
Uiterlijk tot 15 minuten voor aanvang van de eerste dubbelspelpartij in 
de betreff ende spelsoort (HD/DD/GD) van de dag kan de aanvoerder deze 
ploegopstelling wijzigen. Nieuwe spelers mogen aan de opstelling worden 
toegevoegd. Deze wijziging dient op dit formulier te worden aangepast 
en door beide aanvoerders te worden geparafeerd. De te spelen partijen 
uitsluitend in de volgorde DE (damesenkels), HE (herenenkels), DD 
(damesdubbels), HD (herendubbels), GD (gemengddubbels) in afnemende 
sterktevolgorde noteren.

bondsnr. speelsterkte

E D

DE/HE*

DE/HE*

DE/HE*

DE/HE*

DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {

(handtekening aanvoerder)

* Omcirkelen wat van toepassing is.

FORMULIER VOOR DE PLOEGUITWISSELING
Raadpleeg het competitiereglement voor nadere uitleg.

Op  .....................................................................................................................................................................................
(datum)

heeft  de aanvoerder van

..............................................................................................................................................................................................

(verenigingsnaam en ploegnummer)

de volgende PLOEGOPSTELLING met zijn collega-aanvoerder uitgewisseld. 
Uiterlijk tot 15 minuten voor aanvang van de eerste dubbelspelpartij in 
de betreff ende spelsoort (HD/DD/GD) van de dag kan de aanvoerder deze 
ploegopstelling wijzigen. Nieuwe spelers mogen aan de opstelling worden 
toegevoegd. Deze wijziging dient op dit formulier te worden aangepast 
en door beide aanvoerders te worden geparafeerd. De te spelen partijen 
uitsluitend in de volgorde DE (damesenkels), HE (herenenkels), DD 
(damesdubbels), HD (herendubbels), GD (gemengddubbels) in afnemende 
sterktevolgorde noteren.

bondsnr. speelsterkte

E D

DE/HE*

DE/HE*

DE/HE*

DE/HE*

DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {

(handtekening aanvoerder)

* Omcirkelen wat van toepassing is.

FORMULIER VOOR DE PLOEGUITWISSELING
Raadpleeg het competitiereglement voor nadere uitleg.

Op  .....................................................................................................................................................................................
(datum)

heeft  de aanvoerder van

..............................................................................................................................................................................................

(verenigingsnaam en ploegnummer)

de volgende PLOEGOPSTELLING met zijn collega-aanvoerder uitgewisseld. 
Uiterlijk tot 15 minuten voor aanvang van de eerste dubbelspelpartij in 
de betreff ende spelsoort (HD/DD/GD) van de dag kan de aanvoerder deze 
ploegopstelling wijzigen. Nieuwe spelers mogen aan de opstelling worden 
toegevoegd. Deze wijziging dient op dit formulier te worden aangepast 
en door beide aanvoerders te worden geparafeerd. De te spelen partijen 
uitsluitend in de volgorde DE (damesenkels), HE (herenenkels), DD 
(damesdubbels), HD (herendubbels), GD (gemengddubbels) in afnemende 
sterktevolgorde noteren.

bondsnr. speelsterkte

E D

DE/HE*

DE/HE*

DE/HE*

DE/HE*

DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {

(handtekening aanvoerder)

* Omcirkelen wat van toepassing is.

FORMULIER VOOR DE PLOEGUITWISSELING
Raadpleeg het competitiereglement voor nadere uitleg.

Op  .....................................................................................................................................................................................
(datum)

heeft  de aanvoerder van

..............................................................................................................................................................................................

(verenigingsnaam en ploegnummer)

de volgende PLOEGOPSTELLING met zijn collega-aanvoerder uitgewisseld. 
Uiterlijk tot 15 minuten voor aanvang van de eerste dubbelspelpartij in 
de betreff ende spelsoort (HD/DD/GD) van de dag kan de aanvoerder deze 
ploegopstelling wijzigen. Nieuwe spelers mogen aan de opstelling worden 
toegevoegd. Deze wijziging dient op dit formulier te worden aangepast 
en door beide aanvoerders te worden geparafeerd. De te spelen partijen 
uitsluitend in de volgorde DE (damesenkels), HE (herenenkels), DD 
(damesdubbels), HD (herendubbels), GD (gemengddubbels) in afnemende 
sterktevolgorde noteren.

bondsnr. speelsterkte

E D

DE/HE*

DE/HE*

DE/HE*

DE/HE*

DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {
DD/HD/GD* {

(handtekening aanvoerder)

* Omcirkelen wat van toepassing is.

WEDSTRIJDFORMULIER VOOR DE UITSLAGEN

Handtekening aanvoerder ontvangende ploeg Handtekening aanvoerder bezoekende ploeg Speeldatum Einduitslag

                        _

*Omcirkelen wat van toepassing is.

Afdeling:

Speeldatum:

Speeldag:

De wedstrijd is
aangevangen om:

WEDSTRIJDFORMULIER COMPETITIE

Ontvangende ploeg:

Verenigingsnr.

Nr.  Bondsnummer:

Bezoekende ploeg:

Verenigingsnr.

Nr.  Bondsnummer:

Naam:

Naam:

Naam:

Naam:

Partij: Speler thuis:
 nr.  naam:

De partijen zijn als volgt gespeeld (volgorde a.u.b. exact overnemen van ploeguitwisselingsformulier)

Speler uit:
nr.  naam: Uitslag partij Uitslag sets:

_

1

2

3

4

5

6

7

8

Ruimte voor aantekeningen/opmerkingen als bedoeld in het Competitiereglement KNLTB.nl/regelgeving

Handtekening aanvoerder ontvangende ploeg Handtekening aanvoerder bezoekende ploeg Einduitslag:

1

2

3

4

5

6

7

8

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

DE/HE*

DE/HE*

DE/HE*

DE/HE*

DD/HD/GD*

DD/HD/GD*

DD/HD/GD*

DD/HD/GD*

DD/HD/GD*

DD/HD/GD*

uur
_

* Omcirkelen wat van toepassing is.

Afdeling:

Speeldatum:

Speeldag:

De wedstrijd is
aangevangen om:

WEDSTRIJDFORMULIER COMPETITIE

Ontvangende ploeg:

Verenigingsnr.

Nr.  Bondsnummer:

Bezoekende ploeg:

Verenigingsnr.

Nr.  Bondsnummer:

Naam:

Naam:

Naam:

Naam:

Partij: Speler thuis:
 nr.  naam:

De partijen zijn als volgt gespeeld (volgorde a.u.b. exact overnemen van ploeguitwisselingsformulier)

Speler uit:
nr.  naam: Uitslag partij Uitslag sets:

_

1

2

3

4

5

6

7

8

Ruimte voor aantekeningen/opmerkingen als bedoeld in het Competitiereglement KNLTB.nl/regelgeving

Handtekening aanvoerder ontvangende ploeg Handtekening aanvoerder bezoekende ploeg Einduitslag:

1

2

3

4

5

6

7

8

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

DE/HE*

DE/HE*

DE/HE*

DE/HE*

DD/HD/GD*

DD/HD/GD*

DD/HD/GD*

DD/HD/GD*

DD/HD/GD*

DD/HD/GD*

uur
_

* Omcirkelen wat van toepassing is.

Afdeling:

Speeldatum:

Speeldag:

De wedstrijd is
aangevangen om:

WEDSTRIJDFORMULIER COMPETITIE

Ontvangende ploeg:

Verenigingsnr.

Nr.  Bondsnummer:

Bezoekende ploeg:

Verenigingsnr.

Nr.  Bondsnummer:

Naam:

Naam:

Naam:

Naam:

Partij: Speler thuis:
 nr.  naam:

De partijen zijn als volgt gespeeld (volgorde a.u.b. exact overnemen van ploeguitwisselingsformulier)

Speler uit:
nr.  naam: Uitslag partij Uitslag sets:

_

1

2

3

4

5

6

7

8

Ruimte voor aantekeningen/opmerkingen als bedoeld in het Competitiereglement KNLTB.nl/regelgeving

Handtekening aanvoerder ontvangende ploeg Handtekening aanvoerder bezoekende ploeg Einduitslag:

1

2

3

4

5

6

7

8

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

DE/HE*

DE/HE*

DE/HE*

DE/HE*

DD/HD/GD*

DD/HD/GD*

DD/HD/GD*

DD/HD/GD*

DD/HD/GD*

DD/HD/GD*

uur
_

* Omcirkelen wat van toepassing is.

Afdeling:

Speeldatum:

Speeldag:

De wedstrijd is
aangevangen om:

WEDSTRIJDFORMULIER COMPETITIE

Ontvangende ploeg:

Verenigingsnr.

Nr.  Bondsnummer:

Bezoekende ploeg:

Verenigingsnr.

Nr.  Bondsnummer:

Naam:

Naam:

Naam:

Naam:

Partij: Speler thuis:
 nr.  naam:

De partijen zijn als volgt gespeeld (volgorde a.u.b. exact overnemen van ploeguitwisselingsformulier)

Speler uit:
nr.  naam: Uitslag partij Uitslag sets:

_

1

2

3

4

5

6

7

8

Ruimte voor aantekeningen/opmerkingen als bedoeld in het Competitiereglement KNLTB.nl/regelgeving

Handtekening aanvoerder ontvangende ploeg Handtekening aanvoerder bezoekende ploeg Einduitslag:

1

2

3

4

5

6

7

8

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

DE/HE*

DE/HE*

DE/HE*

DE/HE*

DD/HD/GD*

DD/HD/GD*

DD/HD/GD*

DD/HD/GD*

DD/HD/GD*

DD/HD/GD*

uur
_

* Omcirkelen wat van toepassing is.



Het formulier voor de ploeguitwisseling en het wedstrijdformulier zijn gedigitaliseerd en beschikbaar via MijnKNLTB.nl. Dit downloadbare 
 wedstrijdformulier is bedoeld als back-up voor het geval dat het digitale ploeguitwisselings- en uitslagenformulier niet te gebruiken zijn. 
 Hieronder vind je de toelichting voor het invullen van het wedstrijdformulier.

Belangrijke informatie voor aanvoerders
De aanvoerder van de ontvangende ploeg is verplicht direct na 
afloop van de wedstrijd de uitslagen digitaal aan de KNLTB door te 
geven op MijnKNLTB.nl. De aanvoerder van de bezoekende ploeg is 
verplicht om, voor het verlaten van het park, de digitaal ingevoerde 
uitslagen op juistheid te controleren. Het niet-voldoen aan deze 
verplichting heeft tot gevolg dat de mogelijkheid vervalt om tegen 
de ingevoerde uitslagen een protest in te dienen.

Hoe vul ik het wedstrijdformulier in? 
Verenigingsnummer en naam van ontvangende en bezoekende 
ploeg: Vermeld hier de naam en het verenigingsnummer van de 
ontvangende en de bezoekende ploeg. Het verenigingsnummer  
is te vinden op de KNLTB-ledenpas. 
Bondsnummer en naam: Bij de ontvangende en de bezoekende 
ploeg worden de  bondsnummers en de namen vermeld van de 
spelers die op het formulier voor de  ploeguitwisseling staan.  
Invullen partijuitslagen: Neem alle partijen van de ploeg-
uitwisselingsformulieren over op het wedstrijdformulier. 
Uitslag sets: Voer de uitslagen van de gespeelde sets in.  
N.B. Een eventuele wedstrijdtiebreak dient ingevuld te worden  
als 10-6 of 13-11.

Uitslag partij: De mogelijke partijuitslagen staan in onderstaand 
overzicht: 

T Thuis gewonnen
U Uit gewonnen
G Gelijk
W Walkover thuis - thuis verliest (partij niet aangevangen)
V Walkover uit - uit verliest (partij niet aangevangen)
O Opgave thuis (thuis geeft op na aanvang van de partij)
X Opgave uit (uit geeft op na aanvang van de partij)
N Niet gespeeld (en zal niet meer gespeeld worden)
S Gestaakt

N.B. De setstanden moeten bij alle gestarte partijen worden 
 ingevuld om de ingevulde partijuitslag te kunnen controleren. 

Handtekening: Door de ondertekening verklaren de beide 
 aanvoerders dat de invulling van het formulier juist is en de 
 uitslagen correct zijn  weergegeven.
Speeldatum: Dit is de datum waarop de wedstrijd gespeeld wordt.
Einduitslag: Bij de einduitslag worden de wedstrijdpunten  vermeld 
die door zowel de ontvangende ploeg als de bezoekende ploeg in 
de competitiewedstrijd zijn behaald. 


