Factsheet Dagtoernooi
Hieronder vind je een aantal richtlijnen voor de organisatie van een dagtoernooi. Let op: als
toernooiorganisatie ben je zelf vrij om te bepalen hoe je het dagtoernooi voor jouw vereniging
vormgeeft. Gebruik naast deze factsheet ook het stappenplan ‘organisatie van een dagtoernooi’
wat je kan vinden op: Veel succes!
Soort toernooi
- Het is een open toernooi
Deelnemers
- Een dagtoernooi kan je organiseren voor iedereen. Van junioren tot senioren, maar ook
voor specifiekere doelgroepen als rolstoeltennissers, starters of spelers in een bepaalde
leeftijdscategorie.
Dagen
- 1 dag of een dagdeel
Spelsysteem
Een spelsysteem omvat de indeling en de tijden waarop de spelers zijn ingedeeld. Er bestaan
een aantal verschillende spelsystemen voor toernooien. De keuze van een systeem wordt in
hoofdzaak bepaald door de volgende factoren:
• aantal deelnemers;
• beschikbare tijd;
• beschikbare accommodatie;
• doelstelling van het toernooi: wordt er gespeeld om te bepalen wie de beste is, of
wordt er gespeeld om alle deelnemers zo veel mogelijk te laten spelen?
Een dagtoernooi kan gespeeld worden volgens deze spelsystemen:
1. Afvalsysteem
Systeem waarbij de winnaar van een partij de volgende ronde van het afvalschema
bereikt en waarbij de verliezer afvalt.
2. Afvalsysteem met herkansingsronde
Systeem waarbij de winnaar van een partij de volgende ronde van het afvalschema
bereikt en waarbij de verliezer van de eerste ronde of de eerste partij geplaatst wordt in
een herkansingsronde. Deze herkansing biedt de mogelijkheid om terug te keren in het
hoofdtoernooi.
3. Afvalsysteem met verliezersronde
Systeem waarbij de winnaar van een partij de volgende ronde van het afvalschema
bereikt en waarbij de verliezers van de eerste ronde of de eerste partij ingedeeld worden
in een nieuw afvalschema of een poule; het verliezersschema.
4. Poulesysteem
Systeem waarbij een groep deelnemers partijen speelt tegen alle andere deelnemers in
die poule.
5. Poulesysteem met afvalsysteem
Systeem waarbij een groep van deelnemers in één of meer poule(s) wordt ingedeeld en
waarbij de poulewinnaar(s) en eventueel ook de nummer(s) twee uit de poule(s)
ingedeeld worden in een afsluitend afvalschema.

6. Poulesysteem met finalepoule
Systeem waarbij een groep van deelnemers in één of meer poule(s) wordt ingedeeld en
waarbij de poulewinnaar(s) en eventueel ook de nummer(s) twee uit de poule(s)
ingedeeld worden in een afsluitende finalepoule.
Telmethode
Voor het organiseren van een dagtoernooi, waarbij de tijdsduur een beperkende factor is, is de
reguliere telling van het tennisspel vaak te lang. Om deze reden is het verstandig om bij een
dagtoernooi gebruik te maken van alternatieve telsystemen, zodat spelers meer wedstrijden
kunnen spelen tegen verschillende tegenstanders. Hieronder staan een aantal alternatieve
telmethoden om de wedstrijden te verkorten/
1. Spelen op tijd
a. De wedstrijd duurt minimaal 45 minuten
2. Korte sets
a. Er wordt gespeeld om twee gewonnen sets tot de 4 games.
b. Bij een stand van 4-4 in games wordt er een tiebreak gespeeld
3. Beslissende wedstrijdtiebreak
a. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de reguliere telling tot en met de 6 games.
b. Bij de stand van 1-1 in sets wordt er een beslissende wedstrijdtiebreak gespeeld
tot en met de 10 punten.
4. Beslissend punt systeem
a. Bij een stand van 40-40 in de game wordt er een beslissend punt gespeeld
b. Deze optie is te combineren met de bovenstaande drie punten.
Onderdelen
- Overweeg welke onderdelen (speelsterkte categorieën/ single/ dubbel/ mix) je gaat
aanbieden tijdens het toernooi. Het advies is om de onderdelen aan te bieden waarvan
je weet dat er veel animo voor is. Denk ook na of je een leeftijdsgrens aan de
categorieën wil koppelen, zoals 17+ of 35+.
- Daarnaast is het goed om aan de hand van het gekozen spelsysteem te bepalen
hoeveel wedstrijden je kwijt kan. Op basis van de gekozen onderdelen én het maximum
aantal wedstrijden kan je bepalen hoeveel inschrijvingen dat zijn. Gebruik onderstaande
berekening om te bepalen hoeveel wedstrijden je maximaal op een dag kan spelen.
Voorbeeld berekening aantal wedstrijden dagtoernooi
- Aantal banen accommodatie: 6
- Aantal rondes per dag: 6 (10:00, 11:15, 12:30, 13:45, 15:00 en 16:15)
- Aantal speeldagen: 1
- Aantal wedstrijden toernooi: 36
Let op dat er voldoende tijd is om een ronde te spelen (1 uur en een kwartier of 1,5 uur per
ronde)
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