
Acceptatiecriteria 
Nationale Overdekte Jeugd Kampioenschappen (NOJK) 2022 

 

Data 

NOJK t/m 12 en 16 jaar, Den Haag   dinsdag 29 november t/m zaterdag 3 

december 

NOJK t/m 14 en 18 jaar, Den Haag  dinsdag 6 t/m zaterdag 10 december 

 

NOJK dubbelspel t/m 12, 14, 16 en 18 jaar, Den Haag zaterdag 17 t/m zondag 18 december 

 

Deze editie van de NOJK wordt gespeeld op de banen van De Rhijenhof in Den Haag. 

Voor t/m 12, 14 en 16 jaar zijn punten voor de juniorenranglijst te verdienen, voor t/m 18 jaar 

wordt om de titel gespeeld. 

De kwart finalisten bij de meisjes t/m 16 jaar worden direct geaccepteerd voor de NOJK t/m 18 

jaar. De halve finalisten bij de jongens t/m 16 jaar worden direct geaccepteerd voor de NOJK t/m 

18 jaar. 

 

Acceptatiecriteria   

Spelers - indien geaccepteerd - doen mee aan de NOJK 2022 in hun eigen leeftijdscategorie. 

Toelating tot een hogere leeftijdscategorie behoort tot de uitzonderingen en wordt bepaald door 

de technische staf. Alleen Nederlandse tennissers kunnen deelnemen aan de NOJK 2022 (zie 

ook reglement KNLTB Junioren Tour 2022, artikel 2.1 lid 3).  

 

Leeftijdscategorie t/m 12, 14 en 16 jaar - enkelspel 

Inschrijving 

• Spelers komen in aanmerking voor deelname aan de NOJK 2022 indien zij zich voor 
deadline van inschrijven via MijnKNLTB hebben ingeschreven. 

• De inschrijving voor de NOJK t/m 12 en 16 jaar sluit op woensdag 16 november om 14.00 
uur. 

• De inschrijving voor de NOJK t/m 14 jaar sluit op woensdag 23 november om 14.00 uur.  

• Voorwaarde voor inschrijving is: 
o t/m 12 jaar: geboren in 2010 of later 
o 13 t/m 14 jaar: geboren in 2009 of 2008 
o 15 t/m 16 jaar: geboren in 2007 of 2006 

Acceptatie 

• Wij streven ernaar om de acceptatie op vrijdag 18 november (t/m 12 en t/m 16 jaar) en op 
vrijdag 25 november (t/m 14) te publiceren in MijnKNLTB. 

• De invulling van een Wildcard geschiedt door de technische staf. 

• In uitzonderingsgevallen beslist de technische staf. 
Volgorde: 

1. Acceptatie geschiedt op volgorde van de plaats van de speler op de juniorenranglijst. 
Voor t/m 12 en 16 is dit de ranglijst van week 46 en voor t/m 14 week 47.  

2. Indien het aantal inschrijvingen de schemagrootte overschrijdt en voor de laatste 
plaats(en) meerdere spelers met een gelijke ranglijstpositie in aanmerking komen, dan 
geschiedt de acceptatie op basis van actuele rating (DSS) in het enkelspel.  



 
Leeftijdscategorie t/m 18 jaar - enkelspel 
Inschrijving 

• Spelers komen in aanmerking voor deelname aan de NOJK 2022 indien zij zich voor 
deadline van inschrijven via MijnKNLTB hebben ingeschreven. 

• De inschrijving voor de NOJK t/m 18 jaar sluit op woensdag 23 november om 14:00 uur. 

• Voorwaarde voor inschrijving is: 
o 17 t/m 18 jaar: minimale rating (DSS) in het enkelspel van 4,0000 op 

acceptatiedatum en geboren in 2005 of 2004. 
Acceptatie 

• Wij streven ernaar om de acceptatie op maandag 28 november te publiceren. 

• De invulling van een Wildcard geschiedt door de technische staf. 

• In uitzonderingsgevallen beslist de technische staf. 
Volgorde t/m 18 jaar: 

1. De laatste 8 (meisjes) en 4 (jongens) bij de NOJK t/m 16 jaar worden direct geaccepteerd. 

2. Plaats ITF junior ranglijst op acceptatiedatum: meisjes t/m positie 300, jongens t/m positie 
400. 

3. Plaats meest recente KNLTB Ranglijst (senioren): meisjes t/m positie 100 en jongens t/m 
positie 150. 

4. Schema 32 wordt aangevuld op basis van de actuele rating (DSS) in het enkelspel op 
acceptatiedatum. 

 

Leeftijdscategorie t/m 12, 14 en 16 jaar - dubbelspel 

Inschrijving 

• Spelers komen in aanmerking voor deelname aan de NOJK 2022 indien zij zich voor 
deadline van inschrijven via MijnKNLTB hebben aangemeld. 

• De inschrijving voor de NOJK t/m 12, 14, en 16 jaar sluit op woensdag 30 november om 
14:00 uur. 

• Voorwaarde voor inschrijving is: 
o t/m 12 jaar: geboren in 20010 of later 
o 13 t/m 14 jaar: geboren in 2009 of 2008 
o 15 t/m 16 jaar: geboren in 2007 of 2006 

• Wij streven ernaar om de acceptatie op vrijdag 2 december te publiceren. 

• De invulling van een Wildcard geschiedt door de technische staf. 

• In uitzonderingsgevallen beslist de technische staf. 
Volgorde: 

1. Op basis van de acceptatiecriteria dubbelspel in het Reglement KNLTB Junioren Tour 

(artikel 3.3) 

 

Leeftijdscategorie t/m 18 jaar - dubbelspel 
Inschrijving 

• Spelers komen in aanmerking voor deelname aan de NOJK 2022 indien zij zich voor 
deadline van inschrijven via MijnKNLTB hebben ingeschreven. 

• De inschrijving voor de NOJK dubbelspel t/m 18 jaar sluit op woensdag 30 november 
december om 14:00 uur. 

• Voorwaarde voor inschrijving is: 
o 17 t/m 18 jaar: minimale rating (DSS) in het enkel- of dubbelspel van 4,0000 op 

acceptatiedatum en geboren in 2005 of 2004. 



Acceptatie 

• Wij streven ernaar om de acceptatie op maandag 5 december te publiceren. 

• De invulling van een Wildcard geschiedt door de technische staf. 

• In uitzonderingsgevallen beslist de technische staf. 
Volgorde t/m 18 jaar: 

1. Een koppel waarin beide spelers een plaats op de ITF junior ranglijst hebben op 
acceptatiedatum: meisjes t/m positie 300, jongens t/m positie 400. 

2. Een koppel waarin één van beide spelers een plaats op de ITF junior ranglijst hebben op 
acceptatiedatum: meisjes t/m positie 300, jongens t/m positie 400. 

3. Een koppel waarin beide spelers een plaats hebben op de meest recente KNLTB 
Ranglijst enkel- of dubbelspel (senioren): meisjes t/m positie 100 en jongens t/m positie 
150. De hoogste plaats (enkel- of dubbelspel) wordt gebruikt. 

4. Een koppel waarin één van beide spelers een plaats hebben op de meest recente KNLTB 
Ranglijst enkel- of dubbelspel (senioren): meisjes t/m positie 100 en jongens t/m positie 
150. De hoogste plaats (enkel- of dubbelspel) wordt gebruikt.  

5. Schema 32 wordt aangevuld op basis van de som van de actuele rating (DSS) op 
acceptatiedatum. De hoogste rating (enkel- of dubbelspel) wordt gebruikt in de som. 

 

 

Aantal deelnemers NOJK – Enkelspel 

Leeftijdscategorie t/m 12 jaar t/m 14 jaar t/m 16 jaar t/m 18 jaar 

Rechtstreeks jongens en 

meisjes (minimaal) 
30 30 30 

22 meisjes 

26 jongens 

Uit andere 

leeftijdscategorie 
   

8 meisjes 16 

jaar 

4 jongens 16 

jaar 

Wildcard jongens en 

meisjes (maximaal) 
2 2 2 2 

Aantal koppels NOJK – Dubbelspel 

Leeftijdscategorie t/m 12 jaar t/m 14 jaar t/m 16 jaar t/m 18 jaar 

Rechtstreeks jongens en 

meisjes (minimaal) 
14 14 14 14 

Wildcard jongens en 

meisjes (maximaal) 
2 2 2 2 

 

Wildcards 

Aanvragen van een wildcard voor de NOJK kan via het formulier op onze website. 

 

Plaatsing NOJK 2022 

De plaatsing geschiedt op inzicht van de KNLTB technische staf (Kelvin Nieberg, Martijn 

Voorbraak, Raymond Knaap en Roel Oostdam).  

 

Toelichting: plaatsing is bedoeld om te voorkomen dat de beste spelers elkaar in de eerste ronde 

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


tegenkomen. Echter, om een toernooi winnend af te sluiten moet je van iedereen kunnen winnen.  

 

 

Enkelspel  

T/m 12, en 16 jaar 

Plaatsing o.a. op basis van Juniorenranglijst van dinsdag 22 november (resultaten t/m week 46 

tellen mee) 

 

T/m 14 jaar 

Plaatsing o.a. op basis van Juniorenranglijst van dinsdag 29 november (resultaten t/m week 47 

tellen mee) 

 

T/m 18 jaar 

Op inzicht van de KNLTB technische staf waarbij gebruik wordt gemaakt van actuele rating (DSS), 

KNLTB Ranglijst en ITF-ranking. 

 

Dubbelspel 

T/m 12, 14 en 16  jaar 

Plaatsing op basis van Juniorenranglijst van dinsdag 6 december (resultaten t/m week 48 tellen 

mee) 

 

T/m 18 jaar 

Op inzicht van de KNLTB technische staf waarbij gebruik wordt gemaakt van actuele rating (DSS), 

KNLTB Ranglijst en ITF-ranking. 

 


