Tips & adviezen voor de organisatie van KNLTB open
toernooien
Vanaf 1 juli mogen er weer wedstrijden georganiseerd worden. Dat is goed nieuws! Het is
belangrijk om eerst het Protocol Verantwoord Sporten van NOC*NSF én de aanvullende
richtlijnen en adviezen voor tennis en padel fase 4 te lezen alvorens te starten met de
organisatie van toernooien. Beide documenten zijn te vinden in de KNLTB Corona Toolkit op
corona.knltb.nl.
Hieronder vind je praktische tips en handige adviezen voor de organisatie van een open toernooi
in de 1.5 meter samenleving. De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het naleven van de
maatregelen tijdens het toernooi ligt bij het bestuur van de vereniging.
1. Aanvragen, goedkeuring en publiceren
De verenigingen met een goedgekeurd (week-)toernooi de komende maanden, kunnen het
toernooi organiseren in de aangevraagde week. De zomerkalender blijft dus in stand voor de
maanden juli, augustus, september en oktober.
Wat kunnen/moeten toernooien doen die op de kalender staan tussen 1 juli en 2
augustus:

Het toernooi gaat door

Het toernooi gaat niet
door

Gepubliceerd op MijnKNLTB
en status geannuleerd op de
toernooipagina
Stuur een mail naar
wedstrijdtennis@knltb.nl om
de status ‘’geannuleerd’’ bij je
toernooi op MijnKNLTB weg te
laten halen.
Je hoeft niets te doen.

Niet gepubliceerd

Je kan het toernooi volgens de
normale route publiceren.

Stuur een mail naar
wedstrijdtennis@knltb.nl, zodat we
weten dat het toernooi niet door gaat
en dat eventueel een andere
vereniging in die week een toernooi
kan organiseren. Heb je dit in een
eerder stadium al doorgegeven dan
is dat voldoende.

Wat kunnen/moeten toernooien doen die op de kalender staan na 2 augustus:

Het toernooi gaat door

Je kan het toernooi volgens de normale route
publiceren en organiseren, rekening houdend
met de geldende richtlijnen.
Stuur een mail naar wedstrijdtennis@knltb.nl,
zodat we weten dat het toernooi niet door gaat
en dat eventueel een andere vereniging in die
week een toernooi kan organiseren. Heb je dit
in een eerder stadium al doorgegeven dan is
dat voldoende.

Het toernooi gaat niet door

Verenigingen waarbij hun toernooi in een eerder stadium geen doorgang heeft kunnen vinden,
hebben de mogelijkheid om een nieuwe aanvraag in te dienen voor de maanden juli t/m oktober.
Een nieuwe aanvraag kan worden ingediend via MijnKNLTB. De aanvraag staat open tot
maandag 13 juli.
• Open week/weekend toernooien (junioren en senioren)
• Nationaal Ranglijsttoernooien
De aanvraag wordt vervolgens beoordeeld door de KNLTB. De goedkeuring is afhankelijk van of
er plek is in de aangevraagde week op de zomerkalender. Vermeld daarom in je aanvraag ook
eventuele andere opties als speelweek voor je toernooi.
Het is van belang om in de bijzondere toernooibepalingen op te nemen welke voorwaarden er
extra gelden tijdens jouw toernooi in verband met de geldende coronamaatregelen.
2. Format
Het is mogelijk om toernooien te organiseren voor junioren en senioren in het enkel- dubbelen/of gemengd dubbelspel. Om de drukte op je park te kunnen reguleren, moet je als vereniging
goed nadenken over welk format je wil hanteren. Hieronder hebben we een aantal adviezen
uitgewerkt en aangegeven waar je vervolgens rekening mee moet houden als je deze wilt
toepassen. Om het spelen op tijd te versimpelen staat hieronder een methode vermeld die
afwijkt van het Toernooireglement.
1. Spelen op tijd
o Speel bijvoorbeeld wedstrijden van driekwartier of een uur en plan tussen de
wedstrijden een korte periode in zodat de spelers de baan kunnen verlaten en
de nieuwe spelers de baan kunnen betreden. Plan hier ongeveer 5-15 minuten
voor in.
o Tel de games door; de speler met de meeste games is de winnaar
o Na het eindsignaal wordt alleen de lopende rally uitgespeeld.
o Speel gefaseerd op tijd; de helft van de banen begint en eindigt op het hele uur
en de overige banen beginnen en eindigen op het halve uur. Zo voorkom je
drukte bij de wedstrijdtafel. Zie hieronder een voorbeeld.
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2. Speel om twee gewonnen sets met een beslissende wedstrijd tiebreak
o Bij een eventuele derde set wordt er een wedstrijd tiebreak gespeeld (tot de 10);
o De wedstrijden duren hierdoor gemiddeld korter;
o Plan de wedstrijden alsnog extra ruim (minimaal 2 uur). Op deze manier
voorkom je dat spelers lang moeten wachten op je park voordat ze hun
wedstrijd kunnen gaan spelen.
o Doordat je ruimer moet plannen, kan je minder wedstrijden spelen en dus ook
minder deelnemers toelaten tot je toernooi. Houd hier rekening mee, zodat je
niet te veel spelers toelaat tot je toernooi!
3. Speel om twee gewonnen sets
o De spelers kunnen een volledige wedstrijd spelen
o Plan de wedstrijden alsnog extra ruim (minimaal 2 uur). Op deze manier
voorkom je dat spelers lang moeten wachten op je park voordat ze hun
wedstrijd kunnen gaan spelen.
o Doordat je ruimer moet plannen, kan je minder wedstrijden spelen en dus ook
minder deelnemers toelaten tot je toernooi. Houd hier rekening mee, zodat je
niet te veel spelers toelaat tot je toernooi!
Ook als je niet op tijd speelt, kan het voordelig zijn als je de wedstrijden gefaseerd gaat plannen.
Laat dus niet alle wedstrijden op hetzelfde tijdstip starten.
3. Toernooicommissie
Als toernooicommissie moet je voorafgaand aan het toernooi rekening houden met de volgende
punten:
• Ga in gesprek met je bestuur over het toernooi en neem gezamenlijk (als vereniging) het
besluit over hoe je het toernooi organiseert;
• Waarborg de corona maatregelen ook binnen je toernooicommissie. Let dus op de
hygiëne en zorg dat je afstand van elkaar houdt.
• Zorg voor een duidelijke taakverdeling.
o Maak bijvoorbeeld een aantal mensen uit je commissie verantwoordelijk voor
het monitoren en reguleren van het aantal bezoekers op het park;
o Bedenk goed hoeveel mensen je nodig hebt in je commissie;
o Zorg ervoor dat er zo min mogelijk personen achter de computer zitten en maak
het toetsenbord en de muis ook regelmatig schoon.
o Maak één commissielid aanspreekpunt voor alle vragen met betrekking tot
corona.
4. Communicatie

Het is van belang dat je vooraf, maar ook tijdens het toernooi goed blijft communiceren met je
deelnemers en je vereniging. Hieronder staan een aantal tips hoe je dat kan doen:
• Communiceer de speeltijden van de wedstrijden ruim van te voren, zodat spelers niet
onverwacht op het park komen;
• Communiceer de sport specifieke richtlijnen voor tennis- en padel naar alle deelnemers.
Je kan de voorwaarden ook op een duidelijk zichtbare plek ophangen in het clubhuis;
• Je kan er ook voor kiezen om de spelers de standen via whatsapp of per mail door te
geven aan de toernooileiding.
5. Waar moet je als organisatie rekening mee houden?
• Monitor en reguleer het aantal bezoekers op het park.
• Houd rekening met een maximaal aantal deelnemers aan je toernooi; met hoeveel
mensen op het park zijn de geldende maatregelen te waarborgen op je vereniging
• Spelers zijn verplicht om thuis te blijven bij corona gerelateerde klachten.
• Gebruik eventuele indoorbanen ook voor je toernooi.
6. Waar moeten spelers rekening mee houden?
• Houd buiten de baan altijd 1.5 meter afstand tot iemand anders;
• Ga niet met je partner of tegenstander op één bankje zitten;
• De algemene hygiëneregels:
- Was je handen voor en na het spelen
- Schud geen handen en geef geen high fives
- Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes
- Blijf thuis bij klachten
• Adviseer de spelers om thuis te douchen en/of om te kleden.
7. Weersomstandigheden
Het is in de huidige situatie niet gewenst dat er bij slechte weersomstandigheden te lang in een
clubhuis gewacht moet worden totdat de weersomstandigheden en/of de banen het weer
toelaten om te spelen. Zorg daarom dat er genoeg ruimte is om droog te kunnen wachten op 1.5
meter afstand van elkaar (tent, overkapping etc.). Als de toernooiorganisatie het idee heeft dat
er niet binnen 15/30 minuten weer kan worden gestart met spelen, is ons advies om de
wedstrijden uit te stellen. Er zijn vervolgens drie opties:
• Als er nog speeldagen zijn om het toernooi af te spelen, kan er verkort gespeeld worden
(zoals vermeld in het Toernooireglement).
• Je kan ook uitwijken naar indoorbanen. Er moet dan wel rekening worden gehouden
met de geldende richtlijnen voor indoorbanen.
• Als de toernooiorganisatie denkt het toernooi niet afgespeeld kan worden, kan er voor
worden gekozen om de resterende wedstrijden op ‘’niet gespeeld’’ te zetten. Neem
hiervoor contact op met de Toernooicoach.

