
 

 

 

Wildcard toernooi 2022 

(7 – 9 juni 2022) 
Toelichting: 

Om meer Nederlandse spelers een eerlijke kans te geven zich te plaatsen voor de ITF World Tennis Tour in 

eigen land organiseert de KNLTB een zogeheten Wildcard toernooi voor het ITF WTT W15 en M15 Alkmaar: 

(zondag 19 juni t/m zondag 26 juni 2022). 

 

Data + locatie Wildcard toernooi: 

• Dinsdag 7 juni t/m donderdag 9 juni 2022, de partijen zijn overdag (09.00 - 18.00 uur) 

• Nationaal Trainingscentrum Amstelveen (gravelbanen).  
 
Inschrijving: 

• De inschrijving staat open voor: 
o Alle speelsters (dames) geboren in 2001 (21 jaar), 2002 (20 jaar), 2003 (19 jaar), 2004 (18 jaar),  

2005 (17 jaar), 2006 (16 jaar) en 2007 (15 jaar) 
o alle spelers (heren) geboren in 2000 (22 jaar), 2001 (21 jaar), 2002 (20 jaar), 2003 (19 jaar), 2004 

(18 jaar) en 2005 (17 jaar) 

• De inschrijving via toernooi.nl is geopend. 

• De inschrijving sluit donderdag 26 mei 2022 om 14.00 uur. 

• De deelnemer aan het Wildcard toernooi verplicht zich tot inschrijving van W15 en M15 Alkmaar 2022: 
deadline 2 juni 2022. Mocht je op donderdag 26 mei 14 uur niet hebben ingeschreven voor W15 en M15 
Alkmaar 2022 dan word je niet geaccepteerd voor het Wildcard toernooi.  

• Een terugtrekking bij het W15 en M15 Alkmaar 2022 wordt gezien als een terugtrekking van het 
Wildcard toernooi. 

• Deelname is vrij van inschrijfgeld. 
 
Aanvullende informatie: 

• Alleen spelers die beschikken over de Nederlandse tennisnationaliteit kunnen deelnemen. 

• Spelers (heren en dames) dienen van dinsdag 7 juni t/m donderdag 9 juni 2022 overdag (09.00 – 18.00 
uur) beschikbaar te zijn.  

• Acceptatie en plaatsing worden door de technische staf van de KNLTB bepaald. Acceptatie gebeurt 
onder andere op basis van geboortejaar, rankings (ATP/WTA/ITF JR /KNLTB) en rating. 

• De winnaar van het Heren Wildcard toernooi ontvangt een wildcard Maindraw WTT Alkmaar 2022, de 
nummer 2 ontvangt een wildcard Maindraw WTT Alkmaar 2022. De nummers 3 en 4 ontvangen een 
wildcard Qualies WTT Alkmaar 2022. 

• De winnaar van het Dames Wildcard toernooi ontvangt een wildcard Maindraw WTT Alkmaar 2022, de 
nummer 2 ontvangt een wildcard Maindraw WTT Alkmaar 2022. De nummers 3 en 4 ontvangen een 
wildcard Qualies WTT Alkmaar 2022. 

• Er wordt gespeeld met Dunlop ballen. 

• Er wordt gespeeld in een afvalschema 16. 

• Er wordt gespeeld om twee gewonnen sets, de beslissende set wedstrijdtiebreak (t/m 10 punten). 

• Het KNLTB Wildcard toernooi is geen officieel KNLTB toernooi; de resultaten tellen niet mee voor DSS 
en voor een ranking. Spelers kunnen dus inschrijven / deelnemen voor / aan het KNLTB Wildcard 
toernooi en het NRT toernooi in week 23 (waarvan de data geheel of gedeeltelijk samenvallen). De 
speler moet dan wel aan de voorwaarden / verplichtingen van beide toernooien voldoen. 

 

https://www.toernooi.nl/sport/tournament?id=7F4CFD9C-BB37-4D09-972C-066F7FDC02AC


 

 

 

• Er is geen toezichthouder / referee aanwezig bij deze partijen. De KNLTB verwacht dat spelers spelen 
volgens de spelregels, respect hebben voor elkaar, de organisatie en andere aanwezigen op het park. 
Wanneer ongewenst/onsportief gedrag naar voren komt tijdens deze partijen, dan kan uitsluiting volgen 
voor het meedoen aan toekomstige Wildcard Selectiemomenten en/of het verkrijgen van een wildcard. 

• Trainers zijn welkom bij de partijen, coachen is echter niet toegestaan. 

• Bij slecht weer spelen we eventueel binnen, neem je indoor schoenen mee. 


