
 

 

 

Handleiding organisatie clubkampioenschappen  

1. Aanvraag en publiceren  

Het is mogelijk om de clubkampioenschappen gratis aan te vragen en te publiceren via 

mijnknltb.toernooi.nl. Hierdoor kun je voor de indeling gebruik maken van de rating en speelsterkte. De 

organisatie heeft de keuze om de clubkampioenschappen wel of niet mee te laten tellen voor de 

rating. Voor het aanvragen van een toernooi via MijnKNLTB verwijzen we je naar het draaiboek 

aanvragen toernooi.  

 

2. Format  

 

De clubkampioenschappen kunnen georganiseerd worden als week-, weekend- of dagtoernooi.  

 

o Bedenk van te voren na welke onderdelen je wilt gaan aanbieden, enkelspel/dubbelspel en 

bepaal de doelgroep junioren/senioren.  

o Bepaal van te voren volgens welk format je gaat spelen: 

- Speel op tijd, bijvoorbeeld wedstrijden van een uur.  

- Speel verkort, bijvoorbeeld derde set als wedstrijdtiebreak (tot de 10) en/of beslissend 

punt systeem bij deuce 

- Hanteer het NextGen principe: 2 gewonnen sets, 4 games per set, een tiebreak bij 3-3, 

beslissend punt systeem bij deuce en doorspelen bij netservice.  

 

3. Communicatie 

 

Als organisatie is het belangrijk om goed na te denken over de communicatiekanalen die je gaat 

gebruiken om de clubkampioenschappen onder de aandacht te brengen bij de leden van de 

vereniging. Hierbij kun je denken aan: 

- Social media 

- Nieuwsbrief van de vereniging 

- Club app 

- Trainer 

- Posters/flyers 

 

4. Voorbereiding 

 

Om een goed toernooi te organiseren moet er aandacht worden besteed aan de aanpak en de 

invulling van het toernooi. Een goede voorbereiding is essentieel om succesvolle 

clubkampioenschappen te organiseren.  

 

o Stel de bijzondere toernooibepalingen op voor de clubkampioenschappen. In het 

toernooireglement is een voorbeeld wedstrijdreglement opgenomen.  

o Inschrijving openen 

o Reserveer de banen van de vereniging 



 

 

 

 

 

o Controleer of er iets geregeld moet worden t.a.v. de kantine-/bardienst 

o Bepaal of en welke nevenactiviteiten er worden georganiseerd tijdens de 

clubkampioenschappen (bijv. BBQ/feestavond) 

 

5. Planning 

Nadat de inschrijving is gesloten kan er gestart worden met het plannen van de wedstrijden. Houd 

hierbij rekening met het volgende: 

 

o Maak wedstrijdschema’s aan in het toernooiprogramma 

o Verricht de plaatsing en loting 

o Plan de wedstrijden vooraf en communiceer de planning richting de spelers 

o Plan niet alle banen op hetzelfde starttijdstip, maar bijvoorbeeld per kwartier/half uur. Op die 

manier liggen de banen zo min mogelijk leeg.  

 

6. Tijdens de clubkampioenschappen 

Zodra de clubkampioenschappen gaan beginnen zorg er dan voor dat spelers goed worden 

verwelkomd en begeleid worden. Een goede ontvangst is belangrijk. Verder zijn er nog een aantal 

belangrijke zaken in de uitvoering gedurende het toernooi: 

o Aanwezigheid noteren 

o Eventueel een goodiebag uitdelen 

o Uitslagen invoeren 

o Wedstrijden doorplannen 

 

7. Na afloop van de clubkampioenschappen 

Nadat de laatste bal is geslagen zijn er nog een paar belangrijke acties voor het succesvol afronden 

van de clubkampioenschappen: 

o Organiseer een prijsuitreiking 

o Indien de wedstrijden meetellen voor de rating dan dienen de uitslagen vanuit het 

toernooiprogramma te worden opgestuurd naar de KNLTB 

o Evalueer de clubkampioenschappen met de organisatie en het bestuur. Wat zijn de sterkte 

punten en wat zijn de verbeterpunten voor volgend jaar? 


