
Wijzigingen Toernooireglement 2021  
 

Inleiding 

 

Het Toernooireglement 2021 is volledig herschreven met de volgende redenen als doel: 

- Het leesbaar maken van het reglement. Onduidelijkheden wegnemen door het gebruik 

 van juridische taal te beperken. 

- Het versoepelen van regelgeving waar mogelijk. Hierdoor wordt het reglement ook 

 ingekort doordat alleen de noodzakelijke punten vermeld worden. 

- Een betere aansluiting creëren met de Tennisspelregels en andere toernooireglementen 

 (Junioren Tour Reglement, Reglement Nationale Ranglijsttoernooien en Reglement 

 Rolstoeltennistoernooien). 

- De opbouw van het reglement beter overeen te laten komen met het proces van het 

 organiseren en spelen van een toernooi. De volgorde van de artikelen is dus gewijzigd. 

 

Belangrijkste wijzigingen 2021 t.o.v. 2020 

 

Algemeen 

• Aanduidingen in de marge zijn verwijderd; er staat nu duidelijk in de artikelen vermeld 

wanneer de KNLTB iets publiceert, wanneer er dispensatie mogelijk is, wat geldt als een 

Administratie Overtreding en waarvoor een vereniging of speler een straf kan ontvangen. 

• Bijlage A Richtlijnen voor het spelen van wedstrijden zonder scheidsrechter > verwijderd; 

de richtlijnen zijn al specifiek benoemd in de Tennisspelregels.  

• Bijlage E Coachen > verwijderd; dit staat al specifiek vermeld in de Tennisspelregels. 

• De taken en bevoegdheden van toernooileiders, toernooicoach en 

arbitragefunctionarissen zijn aangescherpt om onduidelijkheden te voorkomen. 

 

Bijzondere toernooibepalingen 

• De punten die moeten worden opgenomen in de bijzondere toernooibepalingen zijn 

ingekort. Een aantal punten zijn verwijderd i.v.m. digitalisering. Daarnaast zijn een aantal 

punten ook concreet opgenomen in het reglement (zoals bijvoorbeeld de punten over 

toernooien op actuele rating). 

 

Dubbele inschrijving 

• De regel ‘’dubbele inschrijving’’ voor open toernooien is verwijderd uit het reglement. De 

afgelopen jaren kwamen er steeds meer situaties bij waardoor het wél mogelijk is om twee 

toernooien met overlappende speeldagen te spelen, onder andere door de toevoeging 

van de nieuwe toernooivormen (dag- en weekendtoernooien). Er is daarom voor gekozen 

om de regel uit het reglement te halen. Na het toernooiseizoen zal er een evaluatie 

plaatsvinden van de wijziging om de impact te bepalen. Voor de Junioren Tour toernooien 

en de Nationale Ranglijsttoernooien blijft deze regel wel intact. De regel zal specifiek 

worden opgenomen in de desbetreffende reglementen. 

 



 

 

Toernooicoach 

• Het vetorecht van de toernooicoach is uit het reglement gehaald. Het Toernooireglement 

is leidend voor alle toernooileiders. In praktijk merkten we dat als er geen 

overeenstemming is tussen de toernooileider en de toernooicoach, dat de KNLTB als 

bemiddelende partij toetreed.  

• Als er door overmacht of andere redenen geen toernooicoach is toegekend aan een 

toernooi, komen de bevoegdheden van de toernooicoach bij de toernooileider te liggen. 

In de praktijk komt dit sporadisch voor, maar nu is het reglementair ook vastgelegd. 

 

Arbitrage 

• De taken van de arbitragefunctionarissen zijn strakker vastgelegd voor de specifieke rol 

die de functionaris uitvoert bij het toernooi. Het is nu ook meer in lijn met de 

Tennisspelregels. 

 

Eindstand in een poule berekenen 

• In de praktijk bleek er veel onduidelijkheid te zijn hoe een nummer 1 van een poule wordt 

bepaald als er meer dan twee spelers/koppels een gelijk aantal winstpartijen heeft 

behaald. De regel is daarom aangepast in lijn met de methode van Internationale Tennis 

Federatie (ITF). Door middel van deze methode is het in de Toernooiplanner en op 

MijnKNLTB duidelijker wie de nummer 1 is. Ter illustratie van de werking zijn er ook 

voorbeelden opgenomen in het Toernooireglement 2021. 

 

Toernooien op tijd 

• Door corona afgelopen jaar zijn er meer toernooien op tijd gespeeld. De telmethode werd 

als omslachtig ervaren door de toernooileiders en spelers. Er is daarom voor gekozen om 

door te tellen in games i.p.v. verkorte sets te spelen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


