
 

 

Spelersbriefing NJK 2022 in Hilversum 
 
 
1. Binnen de toernooiorganisatie is een klein aantal personen aangewezen dat toezicht houdt tijdens de wedstrijden. Er is dus 

geen groot arbitrage team aanwezig, zoals je mogelijk gewend bent van eerdere jaren. Dit doen wij omdat we vinden dat het 
belangrijk is dat je een grote eigen verantwoordelijkheid hebt en dat je kan laten zien dat je er zelf uitkomt samen met je 
tegenstander. 
 

2. Neem een gevulde bidon mee, om drukte bij het waterpunt te voorkomen. Indien nodig, is er een watertappunt in het midden 
van het park. 
 

3. Je mag 5 minuten inspelen. 
 

4. De toezichthouders doen de toss.  
 

5. Wees sportief richting je tegenstander. 
 

6. Alleen als je 100% zeker bent dat de bal uit is, geef je de bal uit. Je roept luid en duidelijk dat de bal uit is op het moment dat 
de bal stuit. Niet eerst nadenken dus.  

 
7. Tel hardop. De serveerder roept hoorbaar de stand in het spel af vóór het begin van ieder punt. 

 
8. Je bent verantwoordelijk voor het scoren op eigen speelhelft (ontvanger bepaalt). 

 
9. Er wordt zowel in het enkel- als in het dubbelspel doorgespeeld na een netservice. Dit betekent dat als een geserveerde bal de 

netband raakt, en in is, er doorgespeeld wordt. 
 

10. Houd het scorebord bij van boven naar beneden. Dus naar de set toe werken. 
 

11. Denk aan de rusttijden (25, 90 en 120 seconden; niet rusten na het 1e spel in een set). 
 

12. NJK Enkelspel: 2 gewonnen tiebreaksets en geen beslissend punt.  
 

13. NJK Dubbelspel: alle dubbelspelwedstrijden worden gespeeld om 2 gewonnen sets met een tiebreak bij 6-6 
waarbij het BPS (beslissend puntsysteem) wordt toegepast en waarbij de derde set als beslissende wedstrijdtiebreak tot 10 
punten wordt gespeeld.  

 
14. Toiletbreak: Meisjes hebben recht op 2 toiletbreaks tijdens een partij en jongens hebben recht op 1 toiletbreak tijdens een 

partij. Hiervoor dien je toestemming te vragen aan de toernooileiding/toezichthouder. Je krijgt daarvoor een redelijke tijd en die 
redelijkheid is afhankelijk van de afstand tussen de baan en het toilet. Deze pauzes moeten zoveel mogelijk worden genomen 
tijdens een setpauze.  
Voor iedere volgende toiletbreak heb je maar 1 minuut (bij speelhelftwisseling) en 1,5 minuut (bij setpauze). Indien je niet op 
tijd klaar bent om te spelen betekent dit een Gedragsovertreding: ‘Onsportief gedrag'. Tip: ga vóór de wedstrijd naar het toilet. 
Het is niet toegestaan om na de tweede set naar de toilet te gaan indien de derde set een wedstrijdtiebreak is! 
 
Houd in de gaten dat de toiletpauze ook daadwerkelijk moet worden gebruikt voor toiletbezoek. Bij constatering dat alleen de 
kleedkamer wordt bezocht of alleen de waterfles wordt gevuld zal een waarschuwing "onsportief gedrag" worden gegeven. Dit 
om te voorkomen dat een tegenstander opzettelijk uit het ritme wordt gehaald. 

 
15. Herhaalde (duidelijke) zichtfouten worden bestraft als onsportief gedrag.  

 



 16. Eventuele discussies worden gevoerd bij het net (en niet vanaf de achterlijn). Kom je er met elkaar echt niet uit, dan is de 
toezichthouder de aangewezen persoon om er bij te roepen.      

 
17. Let op voetfouten.  
 
18. Stuiteren met het racket en het wegslaan van de bal is niet toegestaan, evenals het uiten van luide geluiden, onbehoorlijke 

taal en het maken van obscene gebaren. 
 
19. Tijdens een partij mag niet gecoacht worden.  

 
20. Voor iedere partij zijn er nieuwe ballen. Spelers vragen bij het overrollen van de ballen deze direct (als het spel op de 

betreffende baan stil ligt)  terug.  Na de wedstrijd vragen we je de ballen weer in te leveren bij de toernooileiding. 
 

21. Je mag meedoen aan een Nationaal kampioenschap en daarmee vervul je een voorbeeldrol in het uitdragen van de 
tennissport. Wij hebben er vertrouwen in dat je dat ook in positieve zin laat zien! 
 

De toernooiorganisaties wenst jou een heel prettig en sportief NJK toe!  


