
Nationale Junioren Kampioenschappen 2022 
 

 

Datum NJK t/m 14 jaar Maandag 25 juli t/m 31 juli 2022 

 

Locatie Tulip Tennis Center 

Hilversum 

Kininelaantje 12 

1216 BZ Hilversum 

www.tuliptennis.nl 

PARKEREN 

P2 

 

Toernooiorganisatie  KNLTB en Tulip Tennis Center Hilversum 

 

Toernooileiding Rick de Groot, Tonny Hageman, Hans Langen en Gila 

Langen 

Telefoonnummer Rick: 088-1302600 

 

Contactscheidsrechter Rob Mulder 

 

Fysiotherapeut Aanwezig.  

 

Toernooicoach Janneke Stoeltie (06-44571670) 

 

Verhindering  

 

Bij verhindering direct contact opnemen met de afdeling 

Toptennis, tel. 088-1302662. Iedere deelnemer die zich 

voor of tijdens het toernooi afmeldt, dient binnen vier 

dagen een terugtrekkingsformulier te overleggen. Het 

terugtrekkingsformulier is in te vullen via deze link.  

 

Bij afmelding vanaf vrijdag 22 juli 17.00 uur contact 

opnemen met Hans Langen 06-30712206 

http://www.tuliptennis.nl/
https://www.tennis.nl/alles-over-tennis/toernooien/jeugd/terugtrekkingsformulier-njk/


Aantal deelnemers Kwalificatie (maandag): 16 spelers 

Hoofdtoernooi enkelspel: 32 > 28 direct geaccepteerd en 

4 uit kwalificatie 

Hoofdtoernooi dubbelspel: 32 (16 koppels) 

 

Ledenpas Deelnemers zijn, wanneer de toernooileider hier om 

vraagt, verplicht, alvorens hun eerste te spelen partij, hun 

ledenpas aan de toernooileiding te overhandigen ter 

identificatie. Te late melding betekent uitsluiting van 

deelname, tenzij de toernooileiding anders beslist. 

 

Toernooiopzet • Afvalschema. 

• Alle enkelspel partijen worden gespeeld om twee 
gewonnen sets met bij de stand 6-6 een tiebreak (7). 

• In het dubbelspel wordt de derde set als beslissende 
wedstrijdtiebreak (10) gespeeld. Tevens wordt het 
Beslissend Punt Systeem toegepast. 

• Er wordt geen verliezersronde gespeeld. 

• Er wordt niet gespeeld om de derde en vierde plek. 

• Indien byes noodzakelijk zijn, dan worden deze 
toegewezen aan de geplaatste deelnemer in volgorde 
van plaatsing. 

• Op een aantal dagen wordt gespeeld volgens het 
'followed-by'-systeem; banen worden vooraf 
toegewezen. 

• Er wordt door de toernooileiding per toernooi dag een 
banenschema (order of play) opgesteld. 

• Elke partij op elke baan kan verplaatst worden. 
 

Inschrijven dubbelspel Voor het dubbelspel kan je mondeling inschrijven bij de 

toernooileiding t/m dinsdag 26 juli om 15.00 uur. 

 

Speelschema en aanvang partijen 

(onder voorbehoud) 

Zie het spelersmemo op 

https://www.tennis.nl/evenementen/njk/ 

 

https://www.tennis.nl/evenementen/njk/


Melding  

 

 

 

 

 

Vervolg melding 

Deelnemers zijn verplicht zich direct na aankomst te 

melden bij de toernooileiding.  

Iedere deelnemer moet zich een half uur vóór aanvang 

van de eerste partij hebben gemeld bij de  

toernooileiding.  

 

Voor aanvang van de partij zijn deelnemers zelf 

verantwoordelijk voor het op tijd speelklaar op de baan 

verschijnen.  

Indien een deelnemer 5 minuten na de aanvangstijd of de 

‘not before tijd’ niet speelklaar is, wordt de partij aan de  

tegenstander gewonnen gegeven. In uitzonderlijke  

gevallen, naar oordeel van de toernooileider, kan de  

toernooileiding hiervan afwijken en de partij opnieuw  

vaststellen. 

  

Plaatsing De plaatsing geschiedt op inzicht van de KNLTB 

technische staf (Kelvin Nieberg, Martijn Voorbraak, Dennis 

Sporrel). 

 

Loting De loting vindt plaats in aanwezigheid van de 

toernooicoach. 

Enkelspel kwalificatie: Zondag 24 juli om 16:00. De 

deelnemer kan vanaf 20:00 uur op mijnknltb.toernooi.nl 

kijken voor het banenschema en de aanvangstijd van de 

eerste speelronde. 

   

Enkelspel: Maandag 25 juli om 18.00 uur 

De deelnemer kan vanaf 20.00 uur op 

mijnknltb.toernooi.nl kijken voor het banenschema en de 

aanvangstijd van de eerste speelronde. 

 

Dubbelspel: Dinsdag 26 juli om 18.00.  

De deelnemer kan vanaf 20.00 uur op 

mijnknltb.toernooi.nl kijken voor het banenschema en de 

aanvangstijd van de eerste speelronde. 

 

Voor de eerste partij ontvangt de deelnemer dus geen 
telefonische oproep, of een oproep per mail. 
 

Opening Op dinsdag 26 juli om 09.00 uur vindt de officiële opening 

van de NJK plaats op het park van Tulip Tennis Center 

Hilversum. 

 

 



Inspelen Inspelen is dagelijks mogelijk vanaf een uur voor aanvang 

voor spelers die in de 1e ronde van die dag spelen. 

Daarnaast zijn gedurende de hele toernooiweek 

inspeelbanen beschikbaar. Van te voren melden bij de 

toernooileiding.  

 

Tennisballen Er wordt gespeeld met Dunlop Fort MAX TP ALL COURT 

ballen (geel).  

 

Soort banen Er wordt gespeeld op gravel banen. 

 

Gedragsregels 

 

Het SPS (Straf Punten Systeem) is van toepassing (zie 

KNLTB Toernooireglement). 

 

Gedragscode De KNLTB stelt deelnemers aansprakelijk voor door hen 

toegebrachte schade (o.m. bevuiling of vernieling) aan de 

accommodatie. 

 

Netservice In alle leeftijdscategorieën wordt zowel in het enkel- als in 

het dubbelspel doorgespeeld bij een netservice. Het 

betekent dat een geserveerde bal die de netband raakt en 

goed is, in het spel is en er doorgespeeld moet worden. 

 

Kleding Gedurende de partijen is tenniskleding verplicht volgens 

de voorschriften van het KNLTB Toernooireglement 2022. 

 

Conditie en gezondheidscheck 

 

Met nadruk wijzen wij op de eigen verantwoordelijkheid 

met betrekking tot de gezondheid: je kunt alleen deel- 

nemen als je in goede gezondheid verkeert. 

 

Inschrijfgeld Het inschrijfgeld voor het enkelspel bedraagt € 25,00 en 

voor het dubbelspel € 10,00 per deelnemer. Betalen kan 

bij de aanmelding bij de toernooileiding (alleen met pin).  

 

Horeca In de kantine kun je betalen met pin. Er is een 

assortiment aan koude broodjes en fruit.  

’s Avonds is er een daghap te bestellen.  

Het gehele park is rookvrij. 

 

Algemeen 

 

Neem voldoende reistijd in verband met mogelijke ver- 

keersopstoppingen dan wel kiezen van een verkeerde  

route. Te laat melden bij de toernooileiding wordt niet 

geaccepteerd. 

 



Website en livestream https://www.tennis.nl/evenementen/njk/ 

Tijdens de NJK worden de uitslagen en eventuele 

wijzigingen dagelijks bijgehouden. 

 

Tijdens het finaleweekend is misschien een livestream 

aanwezig. Mocht je daar bezwaar tegen hebben, graag 

tijdig melden bij de toernooileiding zodat daar rekening 

mee gehouden kan worden.  

 

Social Media 

 

Volg de NJK via Facebook en Twitter @KNLTBTennis en 

via Instagram @KNLTBtoptennis 

 

Voor vragen/opmerkingen 

 

juniorentour@knltb.nl  

 

 

https://www.tennis.nl/evenementen/njk/
mailto:juniorentour@knltb.nl

