
 

 

Men spreekt van een wildcard als een speler de mogelijkheid krijgt deel te nemen aan een 

toernooi, terwijl deze niet aan de selectiecriteria voldoet.  

 

Wildcard internationale jeugdtoernooien in Nederland en KNLTB Junioren Tour 

De KNLTB - en bij internationale toernooien ook de toernooiorganisatie - hebben per toernooi 

een aantal wildcards tot hun beschikking voor zowel de kwalificatie (internationale toernooien) 

als het hoofdtoernooi en zowel voor de enkel als de dubbel. De KNLTB kent verschillende 

redenen om een wildcard aan een bepaalde jeugdspeler toe te kennen:  

• De KNLTB wil jeugdspelers een kans geven om aan het niveau te ‘proeven’. Ze moeten er 
wel aan toe zijn en een redelijke kans hebben om meerdere rondes te overleven.  

• De KNLTB geeft jeugdspelers die nog geen/weinig toernooien hebben gespeeld op dit 
niveau én er aan toe zijn voorrang op spelers die al volop in dit circuit actief zijn.   

• De KNLTB geeft incidenteel jeugdspelers de kans om op deze manier eenvoudiger aan 
punten te komen en derhalve eenvoudiger een wedstrijdprogramma samen te stellen om 
zodoende ook aan andere internationale toernooien te kunnen deelnemen.  

• De speler heeft nog geen Nederlandse (tennis)nationaliteit, maar is in NL woonachtig en/of 
heeft de intentie om op termijn voor NL uit te komen. 

 

Doel van de KNLTB is uiteindelijk om zoveel mogelijk spelers, die het juiste niveau hebben voor 

het desbetreffende toernooi, een kans te geven deel te nemen. Of dat nu is in de kwalificatie of 

het hoofdtoernooi.  

 

Aanvragen wildcard internationale jeugdtoernooien in Nederland 

Een wildcard kan alleen aangevraagd worden indien er gegronde redenen zijn dat iemand niet 

op basis van ranking/resultaten wordt geaccepteerd in het toernooi; d.w.z. door langdurige 

ziekte of blessure. In alle andere gevallen zal de KNLTB een wildcard verzoek niet meenemen 

bij het toekennen. 

Wildcards kunnen alleen worden aangevraagd bij de KNLTB als de speler zich ook 

daadwerkelijk heeft ingeschreven voor het desbetreffende toernooi. Een wildcard kan uitsluitend 

hier door de trainer/coach (niet door ouders/spelers zelf) worden aangevraagd, met 

onderbouwing waarom deze wildcard wordt aangevraagd.  

 

Het is belangrijk dat iedereen aanwezig is bij de sign-in/loting. Soms gebeurt het dat wildcard-

houders alsnog worden toegelaten op basis van hun ranking. Spelers die aanwezig zijn kunnen 

dan hun wildcard doorgeven aan anderen. Zij die een wildcard ontvangen voor het 

hoofdtoernooi hoeven niet bij de loting aanwezig te zijn. 

 

  

https://www.tennis.nl/alles-over-tennis/toernooien/jeugd/wildcards/
https://www.knltb.nl/tennissers/toernooien/internationale-toernooien/wildcards/


Aanvragen wildcard Junioren Tour 

Per toernooi zijn er per onderdeel 2 wildcards beschikbaar. Deze hoeven niet persé toegekend 

te worden. Wildcards kunnen alleen worden aangevraagd bij de KNLTB als de speler zich ook 

daadwerkelijk heeft ingeschreven voor het desbetreffende toernooi. Een wildcard kan uitsluitend 

via juniorentour@knltb.nl door de trainer/coach (niet door ouders/spelers zelf) worden 

aangevraagd, met onderbouwing waarom deze wildcard wordt aangevraagd. Daarnaast moet de 

wildcard aanvraag altijd voor de inschrijfdeadline zijn ingediend.  

 

Toekennen wildcard  

Het al dan niet toekennen van een wildcard gebeurt na gezamenlijk overleg van de technische 

staf van de KNLTB. Eindverantwoordelijke voor de jeugd is de Bondscoach Jeugd.   

Overige informatie wildcards internationale jeugdtoernooien: 

Wildcard Main Draw  

• Spelers moeten middels hun geboekte resultaten, getoonde instelling/progressie een 
wildcard afdwingen.   

• Er kan besloten worden vooraf een wildcard toernooi te organiseren. Doel is tweeledig:   
o Het is het meest eerlijke systeem;    
o Op deze manier worden veel goede wedstrijden gespeeld.  

• Bij gelijkwaardig niveau gaan bij de ITF JR toernooien 15- en 16-jarige spelers vóór 17- en 
18-jarige.  

Wildcard dubbelspel  

• Aangezien de KNLTB veel waarde hecht aan zowel het enkel- als het dubbelspel maken we 

met de toernooiorganisaties ook afspraken over de wildcards in het dubbelspel. Eén 

wildcard is beschikbaar voor de KNLTB en een tweede in overleg tussen 

toernooiorganisator en de KNLTB.  

• Als de KNLTB coach een ‘inlener’ is zal hij/zij rondom het moment van loting contact hebben 

met de Bondscoach Jeugd/technische staf. Dit overlegmoment wordt minimaal een paar 

dagen van tevoren gecommuniceerd om zeker te zijn van elkaars beschikbaarheid.  

Special Exempts   

• Bedoeld voor spelers die op het moment van aanvang van de kwalificatie van het toernooi 

nog in een ander toernooi deelnemen (vaak halve finale of finale) en om die reden niet op 

tijd kunnen zijn voor de kwalificatie.   

• De volgorde van toekenning geschiedt dan op basis van:   

1. nog steeds actief in de enkel en   
2. nog steeds actief in de dubbel.   

Uiteraard wordt de zwaarte van dit toernooi ook meegewogen (TE JR category 1,2 of 3 of ITF 

JR grade 1,2,3,4,5).  

 

Algemeen  

• De KNLTB vindt het belangrijk dat spelers én ouders de organisatie van het toernooi 

bedanken voor de verkregen wildcard.  

• De KNLTB zal met enige regelmaat interactieve sessies organiseren met spelers en ouders 

om ze meer wegwijs te maken in de regelgeving van TE, ITF, ATP, WTA.  

• De KNLTB vindt dat spelers van de Nationale Selectie een voorbeeldfunctie hebben t.o.v. 

de overige spelers qua inzet, houding en gedrag etc.  

https://www.knltb.nl/tennissers/toernooien/internationale-toernooien/wildcards/

