
 

 

 
Dubbel inschrijving Junioren Tour  

Samenvatting  



 
1. Junioren Tour tegelijk met een open toernooi. 

Er zijn veel verschillen toernooien (JT, NRT, open en internationale toernooien) en die worden 

georganiseerd op één dag, meerdere dagen, weekend of een hele week. We leggen in dit document 

uit wat wel niet samen kan. In onderstaande schema kun je zien of jij je kunt inschrijven voor een JT 

en een open toernooi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stel dat het open toernooi op vrijdagochtend afloopt en de JT op vrijdag middag begint, dan overlapt 

dit niet. Wel goed om te overleggen met de toernooileiding of de wedstrijden echt op vrijdagochtend 

worden gespeeld. Op deze manier voorkom je problemen achteraf.  

FAQ 

1. In het diagram staat ‘dringend advies’. Wat als ik mij toch inschrijf voor beide toernooien? 

Als jij toch besluit om je in te schrijven dan is dit je eigen risico. De toernooileider heeft 

aangegeven geen rekening te houden met de JT, dus de kans is aanwezig dat jij twee partijen 

tegelijk moet spelen. In dit geval is er 1 optie: 

- Terugtrekken uit het open toernooi: Je moet dan een walkover geven, dit heeft effect op je 

rating. 

2. Waarom kan ik me niet terugtrekken uit de JT? 

In het reglement staat beschreven dat de speler zich niet mag terugtrekken uit de JT, met als 

reden dat hij/zij in een ander toernooi moet spelen. Doet de speler dit toch dan geeft de speler 

een walkover en schrijft de toernooileiding een Administratieve Overtreding. Deze AO wordt 

bekeken door een commissie en de speler ontvangt een straf. Deze kan lopen van een 

waarschuwing tot een schorsing.  

 

Overlappen* de 

toernooidagen van de 

JT en het open 

toernooi? 

Je kunt je inschrijven 

en deelnemen aan 

beide toernooien. 

Voor inschrijving: De toernooileider 

van het open toernooi geeft aan dat 

hij/zij om de JT heen kan plannen. 

Dringend advies: niet 

inschrijven.  

Nee 

Nee 

Ja 

Ja 



 
2. Junioren Tour tegelijk met een NRT of een TE/ITF in Nederland. 

De KNLTB wil spelers stimuleren om zoveel mogelijk toernooien te spelen. De regels omtrent het 

inschrijven en deelnemen aan een JT tegelijk met een NRT of een TE/ITF in Nederland vind je 

hieronder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overlappen* de 

toernooidagen van de 

JT en de NRT/ITF/TE in 

Nederland? 

 

Je kunt je inschrijven 

en deelnemen aan 

beide toernooien. 

Je kunt je voor beide 

toernooien inschrijven. Er 

zijn wel regels verbonden 

aan deelname. 

Wanneer jij je moet terugtrekken 

omdat je nog in het NRT/ITF/TE 

speelt geef je een Walkover en krijg 

je een Administratieve Overtreding. 

Nee Ja 

Terugtrekken na loting 

Wanneer je op het 

moment van 

loting van het JT 

nog verplichtingen 

hebt in het andere 

toernooi moet jij 

je  voor loting 

terugtrekken uit 

het JT. 

Je kunt je zonder consequenties 

terugtrekken. 

Terugtrekken voor loting 

Overlapt* de 

kwalificatie van het 

NRT/ITF/TE in 

Nederland met een JT? 

 

Overlapt* alleen het 

finaleweekend van het 

NRT/ITF/TE in 

Nederland met een JT? 

 

Ja Nee 

Het spelen van de kwalificatie is geen 

geldige reden om je terug te trekken uit een 

JT. Advies: maak voor de inschrijfdeadlines 

een keuze en schrijf je niet voor beide 

toernooien in. 

 
Ja 



 
* Vb1: stel dat het JT op zondagochtend eindigt en de kwalificatie op zondagmiddag start, dan 

overlapt dit niet. 

* Vb2: stel dat het toernooi op vrijdagochtend afloopt en de JT op vrijdag middag begint, dan overlapt 

dit niet. 

 

FAQ 

1. Een speler heeft zich niet teruggetrokken maar zat op het moment van loting voor de JT nog 

wel in het internationaal toernooi. Waarom krijgt hij/zij geen straf? 

De speler krijgt pas een straf op het moment dat hij/zij zich terugtrekt uit de JT. Als de speler 

op tijd is om wel de JT te spelen, dan wordt er geen straf opgelegd. Dit is het risico van de 

speler.  

2. Waarom bestaat deze regel dan? 

We willen dat het schema van de JT zo eerlijk mogelijk blijft. Als spelers zich op ieder moment 

mogen terugtrekken dan ontstaan er gaten (W.O.) of is er sprake van een oneerlijke plaatsing.  

 

 

 

 

 

 

 
3. Junioren Tour tegelijk met een TE/ITF in het buitenland. 

Sommige spelers spelen ook TE en ITF toernooien in het buitenland. Hier gelden iets andere regels 

dan voor het combineren van een JT met een toernooi in Nederland.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overlappen* de 

toernooidagen van de 

JT en de ITF/TE in het 

buitenland? 

Je kunt je inschrijven 

en deelnemen aan 

beide toernooien. 

Je mag inschrijven 

maar niet deelnemen 

aan beide toernooien.  

Toch ingeschreven? Als jij je 

terugtrekt uit de JT krijg je 

een AO (ook voor loting). 

Na de loting komt hier ook 

een WO bij. 

Nee Ja 

Terugtrekken 

In het artikel 7/8 

van het JT 

reglement staat 

dit beschreven. 



 
 

 

 

*Stel dat het toernooi op vrijdagochtend afloopt en de JT op vrijdag middag begint, dan overlapt dit 

niet. 

FAQ 

1. Waarom gelden hier andere regels dan voor een ITF/TE in Nederland? 

Voor toernooien in het buitenland reizen spelers vaak af en is het niet mogelijk om in te 

schatten of jij op tijd bij de JT in Nederland aanwezig kan zijn.  

2. Een speler heeft zich toch ingeschreven voor een toernooi in het buitenland maar speelt ook 

de JT in Nederland.  

De speler krijgt pas een straf op het moment dat hij/zij zich terugtrekt uit de JT. Als de speler 

zich niet op tijd heeft teruggetrokken is dit het eigen risico van de speler. Trekt een speler zich 

toch terug omdat hij moet spelen in België, dan geeft de speler een walkover en schrijft de 

toernooileiding een Administratieve Overtreding. Deze AO wordt bekeken door een commissie 

en de speler ontvangt een straf.  

 


