
Het coachen bij NL versus NL  
 

 

Of het nu om een ITF World Tennis Tour, een Challenger of een ATP/WTA toernooi gaat, het is 

elke keer weer een spannend moment: de loting. Hierbij wil het wel eens voorkomen dat 

Nederlandse spelers elkaar treffen in een onderling duel. Welke speler moet je dan als coach 

begeleiden? Om je als coach zo goed mogelijk op een dergelijke situatie voor te bereiden, 

worden in dit document een aantal praktische situaties geschetst. Hierbij wordt per situatie 

aangegeven wanneer het wel en wanneer het niet wenselijk is één van de Nederlandse spelers 

te coachen. Uiteraard geldt altijd dat goed onderling overleg VOORAF essentieel is en gebruik 

vooral ‘gezond verstand’.  

 

 

Davis Cup of Fed Cup captain 

Wanneer de Davis Cup- of Fed Cup captain gevraagd is om coach te zijn van een Nederlandse 

speler: 

- Geen coaching wanneer twee Nederlanders tegen elkaar spelen. 

- Zodra de loting bekend is, mag de Davis Cup of Fed Cup captain wel op de 

baan aanwezig zijn bij de trainingen. 

- Er mag door de Davis cup of Fed Cup captain geen tactisch/inhoudelijke 

informatie worden gegeven. 

- Voorbespreking van de wedstijd is niet toegestaan. 

- Tijdens de wedstrijd de aanmoedigingen/opmerkingen beperken en respect 

tonen voor de ander. 

- De gespeelde wedstrijd mag, indien gewenst, naderhand wel besproken worden 

met beide spelers. 

 

 

Bondscoach dames en heren 

Wanneer is het wel en wanneer is het niet toegestaan één van de Nederlandse spelers te 

coachen?  

 

Wanneer wel: 

- De speler/speelster betaalt x% bruto prijzengeld over het toernooi dat begeleid wordt 

door de Bondscoach.   

- Wanneer speler X wel een overeenkomst heeft voor langere tijd of voor dit specifieke 

toernooi rondom prijzengeld en speler Y niet. De speler moet wel voor aanvang voor het 

toernooi bekend zijn. Dit om te voorkomen dat een speler na de loting nog wil 

aansluiten. 

- Speler X en speler Y hebben beiden een contract bij de KNLTB. Speler X maakt gebruik 

van de begeleiding door een KNLTB aangestelde coach. Speler Y heeft zijn eigen privé 

coach (eindverantwoordelijk) mee naar hetzelfde toernooi. Speler Y sluit dus dit 

specifieke toernooi niet aan bij de door de KNLTB aangestelde coach. 

 

 

 



 

In voorbeelden uitgelegd: 

1. Tijdens de Australian Open in 2019 begeleidde Roel Oostdam Richel en Quirine (beiden 

een KNLTB contract). Richel speelde in de eerste ronde van de Australian Open tegen 

Arantxa Rus (geen contract) en Roel had de situatie uitgelegd aan Arantxa. Met Richel 

en Quirine werkt de Bondscoach intensief samen en zij betalen een percentage 

prijzengeld omdat zij begeleid worden door de KNLTB Bondscoach. Arantxa begreep dit 

en Roel heeft Richel gecoacht bij deze wedstrijd. 

  

2. In Oldenzaal spelen Cindy en Eva tegen elkaar en zij hebben beiden een contract met 

de KNLTB. Cindy maakt gebruik van haar eigen coach (Freek, ook 

eindverantwoordelijk) dit zal ook zo blijven. Eva maakt wel gebruik van Roel. Roel heeft 

Eva gecoacht tijdens deze wedstrijd. Dit is wel van te voren gecommuniceerd naar 

Cindy en het was oké! 

 

Wanneer niet: 

- Beide spelers hebben een overeenkomst getekend bij de KNLTB. 

- Wanneer speler Y aansluit op reis (betaalt x% prijzengeld ) en speler X heeft een 

overeenkomst met de KNLTB wordt er niet gecoacht.  

 

 

KNLTB Travelling Coaches 

Wanneer is het wel en wanneer is het niet toegestaan één van de Nederlandse spelers te 

coachen?  

 

Wanneer wel: 

- De speler/speelster betaalt x% bruto prijzengeld over het toernooi dat begeleid wordt 

door een aangestelde KNLTB Travelling Coach.   

- Wanneer speler X wel een overeenkomst heeft bij de KNLTB en speler Y niet. Y sluit 

ook niet aan op het desbetreffende toernooi. 

 

In een voorbeeld uitgelegd: 

Aankomende week is Ralph met Richel (contract met de KNLTB) in Ystad. Mochten Quirine (op 

dat moment geen contract bij de KNLTB) en Richel in de finale tegen elkaar spelen dan zal 

Ralph Richel coachen.  

 

Wanneer niet: 

- Beide spelers hebben een overeenkomst getekend bij de KNLTB. 

- Wanneer speler Y aansluit op reis (betaalt x% prijzengeld) en speler X heeft een 

overeenkomst met de KNLTB wordt er niet gecoacht.  

 

 

De KNLTB laat het aan de integriteit van de coach over waar de coach gaat zitten, of je klapt en 

of je reageert op vragen van derden, bijvoorbeeld pers. Uiteraard is het belangrijk om goed te 

blijven overleggen met de andere coach.  


