
KNLTB Toernooicoach  
 
 
 
 

Wil jij met jouw kennis en ervaring een bijdrage leveren aan tennis in Nederland?  
Dan ben jij de KNLTB Toernooicoach die wij zoeken! 

 
 

 

Meer mensen met meer plezier meer laten tennissen, dat is het doel van de KNLTB. 

Samen met 1700 tennisverenigingen in Nederland zetten we ons in voor de 

tennissport: we inspireren en verbinden alle partijen die betrokken zijn bij onze sport 

en houden ons actief bezig met de kwaliteit, ontwikkeling en organisatie van tennis, 

voor alle leeftijden zowel op recreatief als wedstrijdniveau. Daarnaast bouwen we een 

sterke tenniscommunity, voor iedereen: de tennissers, de verenigingen, de fans, de 

trainers, de toernooispelers en alle vrijwilligers. 

 

Achtergrond 

De afgelopen maanden is er onder verschillende stakeholdersgroepen uitgebreid 

onderzoek gedaan naar de rol van Bondsgedelegeerden. Uit de resultaten van het 

onderzoek en de behoeften van verschillende stakeholdersgroepen is gebleken dat er 

behoefte is aan een rol die toekomstbestendig is en meer past bij deze tijd. In plaats 

van een controlerende en toezichthoudende rol is er behoefte aan een adviserende 

en ondersteunende rol. Dit heeft er toe geleid dat er een nieuwe vrijwilligersfunctie tot 

stand is gekomen: KNLTB Toernooicoach. Dat betekent dat er met ingang van het 

winterseizoen 2019 -2020 (1 november 2019) afscheid wordt genomen van de 

traditionele rol van Bondsgedelegeerden. 

 

Wat ga je precies doen? 

Als KNLTB Toernooicoach ben je ambassadeur van de tennisport. Je adviseert en 

ondersteunt toernooiorganisaties van verenigingen die een door de KNLTB 

goedgekeurd toernooi organiseren. Je hebt een faciliterende rol waarbij je 

toernooiorganisaties (op afstand) vanuit jouw eigen kennis en ervaring helpt bij het 

organiseren van een succesvol toernooi. Daarnaast fungeer je als belangrijke schakel 

tussen de KNLTB en de vereniging, want je bent vraagbaak voor beide partijen. 

Kortom, de rol van KNLTB Toernooicoach is dynamisch en veelzijdig met uiteindelijk 

als doel om meer mensen met meer plezier meer te laten tennissen.   

 

  



 

De KNLTB Toernooicoach kan op verschillende manieren worden ingezet:  

• Ervaren toernooiorganisaties van bestaande open KNLTB toernooien worden door 

een KNLTB Toernooicoach op afstand begeleidt;  

• De KNLTB Toernooicoach gaat jonge/ nieuwe toernooiorganisaties als mentor 

actief begeleiden bij de organisatie van het toernooi. Dit kan gedeeltelijk op afstand 

en gedeeltelijk door de toernooiorganisatie fysiek te begeleiden en te 

enthousiasmeren voor de organisatie van een succesvol toernooi; 

• Bij toernooien met grote belangen als Nationaal Ranglijsttoernooien en Junioren 

Tour (behalen ranglijstpunten) geef je als KNLTB Toernooicoach begeleiding en 

ben je fysiek aanwezig bij een aantal belangrijke zaken zoals de loting.  

 

 

Werkzaamheden in ‘t kort 

1. Ondersteuning en advies bij de organisatie van een succesvol toernooi   

o (Op afstand) adviseren bij samenstellen van bijzondere toernooibepalingen;  

o (Op afstand) adviseren over het naleven van de regels uit het 

Toernooireglement; 

o (Op afstand) adviseren over algemene zaken voor organisatie succesvol 

toernooi zoals het werven van deelnemers, goed gastheerschap en 

sponsoring;  

o Ondersteunen bij de loting/ plaatsing van open toernooien;  

o Ondersteunen van nieuwe toernooiorganisaties in de rol van mentor 

o Fysieke begeleiding bij NRT en Junioren Tour Goud/Zilver/Brons; 

2. Betrokkenheid en bewaken belangen toernooispelers 

o Onafhankelijk tussenpersoon in bemiddeling bij conflicten;  

o Onafhankelijk tussenpersoon tussen KNLTB, vereniging en de toernooispeler;  

3. Samenwerking met de afdeling Wedstrijdtennis, met name met de 

Toernooimanager en de medewerkers cluster Toernooien  

 

  



Wat vragen wij van jou? 

• Je hebt affiniteit met tennis;  

• Je hebt aantoonbare kennis en ervaring van het organiseren van toernooien;  

• Je bent in het bezit van een geldig VTL-certificaat;  

• Je hebt goede kennis van de Tennisspelregels en het Toernooireglement;  

• Bereikbaarheid in de avonduren en het weekend;  

• Kennis van Tennis Toernooi Planner (TTP);  

• Je bent aanwezig bij twee regionale bijeenkomsten en één centrale bijeenkomst;  

• Je hebt oog voor het algemene KNLTB-belang;  

• Je houdt voldoende afstand tot de inhoud, maar bent tegelijkertijd voldoende 
betrokken en geëngageerd om ondersteuning en advies te kunnen geven; 

• Je blijft op de hoogte van de ontwikkelingen op tennisgebied in het bijzonder in je 
eigen provincie;  

• Je hebt uitstekende contactuele en communicatieve vaardigheden; 

• Je bent bereid tijd te steken in deze vrijwilligersrol: per jaar begeleidt een KNLTB 
Toernooicoach minimaal 10 toernooien (soms meerdere in één week); 

• De Gedragscode Gewenst Gedrag KNLTB vrijwilligers is een onderdeel van deze 
functiebeschrijving.  

 

Wat bieden wij jou? 

• Een belangrijke functie met waardevolle invloed op de tennissport in Nederland;  

• Een dynamische en veelzijdige functie waarbij je jouw kennis en ervaring kan delen;  

• Een jaarlijkse e-learning maakt deel uit van de wijze waarop de kennis up-to-date 
wordt gehouden;  

• Een licentie voor Tennis Toernooi Planner;  

• Onkostenvergoeding;  

• Uitnodiging voor KNLTB Evenementen of toernooien. 
 

Geïnteresseerd en wil jij je beschikbaar stellen? 

Dat kan! We maken graag kennis met je! Vul dan dit formulier in. Zodra we je 

aanmelding hebben ontvangen, nemen we contact met je op.  

Mocht je toch nog meer informatie willen over deze vacature of de organisatie, dan 

kan je hierover contact opnemen met wedstrijdtennis@knltb.nl.  

 

 

https://www.centrecourt.nl/overig/formulieren/toernooien/aanmeldformulier-knltb-toernooicoach/
mailto:wedstrijdtennis@knltb.nl

