
Zachte kant KNLTB Junioren Tour 
 

Wat kan ik als Toernooileider doen om mijn Junioren Tour toernooi tot een succes te 

maken? 

 

Eind vorig jaar hebben wij met een aantal toernooileiders een brainstormsessie gedaan om te 

kijken naar hoe we de gastvrijheid kunnen vergroten bij Junioren Tour toernooien. In dit 

document hebben wij per onderwerp praktische tools opgenomen die jullie als Toernooileider 

kunnen gebruiken bij de organisatie van je toernooi!  

 

De volgende onderwerpen komen hieronder uitgebreider aan bod: 

- Invullen van de factsheet. 

- Gebruik maken van Social Media 

- Invullen van Wildcard door Toernooiorganisatie 

- Iets meegeven bij het eerste meldmoment van het toernooi 

- Inspeelmogelijkheden en faciliteren met ballen 

- Informatiemoment voor ouders 

- Aanbieden van (gezond) eten 

- Opstelling van Toernooileider langs de baan/de rol van een toernooileider 

- Vlot verloop van het toernooi 

- Mooie prijzen, bekers regelen.  

- Diversen 

 

Invullen van de Factsheet. 

- Het invullen van de factsheet is belangrijk want het geeft de speler inzicht in de opzet 

van een toernooi, dus op welke dagen er wordt gespeeld en in bepaalde gevallen ook 

op welke dagen welke rondes in het schema worden gespeeld. De factsheet is een 

houvast voor de spelers.  

- Verzoek is om minimaal 28 dagen voor start van je toernooi de factsheet in te vullen, het 

liefst voordat de inschrijving van het toernooi open gaat. 

- Probeer na het invullen niet van de factsheet af te wijken! 

- Spelers ervaren het als zeer prettig wanneer een factsheet goed is ingevuld. 

 

Gebruik maken van Social Media 

- Zoek iemand binnen de vereniging of een ouder die handig is met Social Media 

- Post op Instagram en Facebook. Maak eventueel een event aan op Facebook. Je kan 

de geaccepteerde spelers ook uitnodigen. 

- Apart account (op Facebook en/of Instagram) voor Junioren Tour toernooien. Je kunt de 

gemaakte foto’s en filmpjes plaatsen op dit account.  

- Content omtrent aankondiging toernooi. Het delen van leuke feitjes/nieuwtjes/informatie 

omtrent het toernooi. 

- Content uitslagen. Het delen van uitslagen op social media. 

- Eventueel de winnaar of een deelnemer interviewen 



Invullen van Wildcards door Toernooiorganisatie (alleen Brons toernooien) 

- Vanuit de organisatie kan je een voorkeur voor een wildcard bij de KNLTB kenbaar 

maken.  

- De KNLTB zal deze wildcard voorrang geven op andere wildcardaanvragen, maar de 

KNLTB zal nog steeds kritisch kijken. Aanvragen betekent niet dat deze speler hem 

automatisch ontvangt. Laat de speler die een wildcard aanvraagt ook altijd 3 keuzes 

invullen, dat vergtoot de kans op toekenning 

- Mocht de speler niet bekend zijn met inschrijven, begeleid hem/haar hierbij. 

- Geef de naam en het bondsnummer van de desbetreffende speler door aan de KNLTB 

via dit webformulier vóór de deadline van inschrijven. Dit is 12 dagen voor aanvang van 

de Junioren Tour speelweek waarin jullie je Junioren Tour toernooi organiseren. Geef 

duidelijk aan van welke toernooiorganisatie je bent en stuur daarnaast ook nog een kort 

mailtje naar Juniorentour@knltb.nl. 

 

Iets meegeven bij het eerste meldmoment van het toernooi 

- Vaantje 

- Goodiebag 

• Sleutelhanger 

• Keycord  

• Bidon 

• Appeltje/ banaantje 

• Consumptiebon 

• Etc. 

- Kijk ook naar mogelijkheden bij lokale sponsoren 

 

Inspeelmogelijkheden en faciliteren met ballen 

- Spelers moeten soms van ver komen voor het toernooi. Het beschikbaar stellen van 

ballen en een vrije baan om in te spelen maken het toernooi aantrekkelijker. 

Let op: Er moet natuurlijk ruimte zijn om in het schema een baan vrij te houden. Is dit 

niet het geval, probeer het minibaantje/muurtje dan meer te promoten. 

- Spelletjes faciliteren zoals round the court (eventueel op een minibaan). 

 

Informatiemoment voor ouders/Welkomstwoord  

- Vanwege de verschillende starttijden kan het handig zijn om van te voren een 

welkomstwoord op te nemen en die te mailen naar spelers en ouders. Hierin kan je kort 

informeren over de regels en afspraken die tijdens het toernooi gelden, maar ook een 

warm welkom bieden. 

Voorbeeld: Hoe je de volgorde van de verliezersronde wilt gaan spelen, wanneer de 

tweede-/verliezersrondes de baan op gaan, leuke weetjes over het toernooi, wat er 

naast het JT nog te beleven valt tijdens het toernooi, etc. 

- Eventueel eerste kopje koffie gratis aanbieden vanuit de organisatie. 

 

Aanbieden van (gezond) eten 

- Bij meerdere categorieën is er een kans dat een groep tijdens de lunch niet hoeft te 

spelen. 

https://www.tennis.nl/alles-over-tennis/jeugd/junioren-tour/inschrijven/aanvraagformulier-wildcard-junioren-tour-toernooien/


- Het aanbieden van een lunch (gereduceerd tarief) kan aantrekkelijk zijn voor spelers. 

- Dit al per mail van te voren communiceren (i.v.m. dat spelers anders eigen lunch 

meenemen). Denk hierbij bijvoorbeeld aan soepje, broodje en drankje. 

- Fruit aanbieden bij de wedstrijdtafel. 

- Een broodje en/of sapje toevoegen aan je menu speciaal voor het toernooi werkt ook 

altijd goed. 

- Spelers en ouders (eventueel tegen gereduceerd tarief) laten mee-eten op vrijdagavond. 

- Wees creatief in hoe je dit aanpakt, maar dit kan echt een meerwaarde geven aan de 

saamhorigheid en gastvrijheid van het toernooi. 

 

 
Opstelling van Toernooileider langs de baan/de rol van een toernooileider 

- De rol van de toernooileider kenbaar maken bij de ouders. De toernooileider heeft de 

uitdaging om de ouders stil te houden en de spelers zelf zaken te laten oplossen. (Dit 

kan de toernooileider eventueel uitleggen in een filmpje → “Ik ben toernooileider maar ik 

ga mij niet als scheidsrechter opstellen, doe jij dat als ouder dan ook niet? 😉”) 

Eventueel 2 of 3 keypoints wat we van kinderen verwachten: 1) Eerst zelf oplossen en 

dan pas het kind naar de wedstrijdleider laten gaan). 

- Positie van de tafel op het park. Zorg dat het duidelijk is wat de wedstrijdtafel is en dat 

deze goed vindbaar is.  

 
Vlot verloop van het toernooi 

- Goed invullen van de factsheet! 

- Duidelijk de speeltijden op de website/MijnKNLTB vermelden en eventueel mailen naar 

spelers. 

- Controleren op inspeeltijd. 

- Vragen aan spelers voorafgaand aan de wedstrijd of ze na de wedstrijd snel hun uitslag 

willen doorgeven zodat nieuwe spelers de baan op kunnen. 

 
Mooie prijzen, bekers regelen 

- Bekers in verschillende kleuren (goud, zilver en brons) en het liefst van een leuk 

formaat. (Zeker de jongere kinderen vinden een (grote) beker geweldig. 

- Glaasje kinderchampagne bij de uitreiking van de bekers. 

- Een foto van de speler tijdens het toernooi toesturen of af laten drukken.  

- Logo’s toevoegen zoals de JT Goud/Zilver of Brons logo:  

 

Diversen 

- Activiteiten voor broertjes en zusjes. Eventueel een springkussen huren. 

- Poffertjeskraam. En mail dit ook naar de spelers, dan komen de broertjes/zusjes geheid 

mee! 

- TennisKids toernooitje 

- Let ook op de aankleding. Hang letterlijk de slingers op! 


