Kader:
Uitgelicht : een vrijwilligerstaak
Sinds april 2013 staat er op de actielijst van het bestuur, het maken van een actuele
beschrijving van de taken binnen de vereniging. Dat kan op een formele manier, maar
ook door in het clubblad en de nieuwsbrieven een vrijwilliger aan het woord te laten.
Secretaris Marjan van Stijn spreekt deze keer met Klaas Wierda over:

De toernooiorganisatie van het KNLTB Praktijk Swaager
dubbeltoernooi.
Wie doet dat?
Ze zijn met zijn vijven en organiseren dit jaar voor de vijfde keer dit KNLTB toernooi.
Intussen zijn ze een goed op elkaar ingespeeld team. De belangrijkste succesfactor
binnen het team is dat ze alle vijf afgebakende taken vervullen, waarbij hun sterkste
kant wordt aangesproken. Om wie gaat het dan en wat doen ze?
Klaas Wierda is de wedstrijdleider en eindverantwoordelijk voor alle besluiten over de
wedstrijdregels. Hij legt verantwoording af aan de bondsgedelegeerde, die door de
KNLTB wordt toegewezen. In ons geval is dat Ruud Hemmes, bestuurslid van
tennisvereniging Oost- Souburg. De wedstrijdleider is tevens verantwoordelijk voor de
communicatie met de KNLTB, de spelers, de sponsor en met onze vereniging.
Lisette Wijkhuijs organiseert de inschrijvingen via Toernooi.nl , doet de planning van de
wedstrijden en is tijdens het toernooi, samen met Klaas de hele week te vinden aan de
wedstrijdtafel. Daar worden de beslissingen genomen over de wedstrijdschema’s en
indelingen.
Erik Wijkhuijs zorgt dat er met goede ballen wordt gespeeld, maar is vooral de aanjager
in het team. Hij let er op dat aan alles gedacht wordt en zorgt voor vrolijkheid en het
schoonhouden en maken van de keuken, de bar en ons complex.
Ton Snijders is verantwoordelijk voor de keuken en de bar. Hij stelt de menu’s samen op
basis van actuele aanbiedingen en acties. Richt de keuken in, in de tent, zorgt voor het
rooster van de barbezetting en kookt tijdens de toernooiweek. Bij de barbezetting wordt
hij geholpen door een aantal vaste vrijwilligers.
Michèle Snijders – Swaager is de sponsor en naamgever van het toernooi. Zij organiseert
de promotie van het toernooi. Al het prijzengeld voor de winnaars komt van haar. Zij
heeft de shirts van de wedstrijdleiding gesponsord. Samen met Lisette bedenkt zij een
presentje voor alle deelnemers aan het toernooi, dat voorzien wordt van de naam of logo
van Praktijk Swaager. Tijdens het toernooi behandelt ze de blessures.
Het team heeft vijf jaar geleden een gezamenlijke missie geformuleerd. Ze wilden een
persoonlijk en gezellig toernooi organiseren.
Waarom zijn ze dit toernooi gaan organiseren?
Klaas, Erik en Ton kregen tijdens de heren 35 + competitie op zaterdag heel vaak
opmerkingen van bezoekende teams over ons fraaie complex.. In Breskens hoorden ze

van de vereniging daar wat het organiseren van een toernooi voor de vereniging kan
betekenen. Dat was de motivatie om het zelf aan te pakken.
Erik en Lisette hadden al een grote ervaring in het organiseren van zo’n activiteit.
Michèle zag een zakelijk belang en de rest is geschiedenis.
Wat wilden ze bereiken met het toernooi.
Uit het toernooiplan 2012:
Hoofddoelstelling
Het Praktijk Swaager Dubbeltoernooi richt zich op beginners tot spelers van redelijke
sterkte vanaf 35 jaar van zowel binnen de eigen club als erbuiten. De organisatie
beschouwd het evenement als een succes als:
• het door de deelnemers als een leuk, gezellig, persoonlijk en gastvrij toernooi
wordt ervaren waardoor er aanleiding is om het jaar daarop wederom te
organiseren en die deelnemers dan ook weer meedoen.
• het toernooi in de aanvangsjaren minimaal budgetneutraal is georganiseerd.
Later zou het een positief financieel resultaat moeten opleveren.
Nevendoelstellingen
Naast bovenstaande hoofddoelstelling beoogt het projectteam de volgende
nevendoelstellingen te realiseren:
• Ledenbinding door deelname van eigen leden als gevolg van de
laagdrempeligheid.
• Verhoogde binding van eigen leden met de tennissport als gevolg van eerste
kennismaking met een officieel KNLTB toernooi.
• Ledenwerving als gevolg van belangstelling tijdens het evenement door familie,
kennissen, vrienden en dorpsgenoten.
• Verhoging van de betrokkenheid van de leden bij de club door deelname aan de
organisatie van het evenement
• Gebruikte middelen, zoals abonnement op www.toernooi.nl, ook kunnen inzetten
voor de andere evenementen van de TC
• Naamsbekendheid van en positieve uitstraling op Zer Oirts, zowel binnen als
buiten Serooskerke
• (Ondernemend) Serooskerke op de kaart zetten.
Wat komt er verder bij kijken?
Om een KNLTB toernooi te organiseren moet de wedstrijdleider het certificaat
Verenigings Toernooi Leider ( VTL) hebben. De cursus daarvoor wordt online door de
tennisbond georganiseerd. En je doet examen.
Er gelden officiële reglementen en je mag dus niet zo maar wat doen.
De toernooiorganisatie kan zelf beslissen voor welke leeftijdscategorie het toernooi
bedoeld is. De leeftijd om aan het Praktijk Swaagertoernooi mee te doen is intussen
verlaagd van 35 jaar naar 25 jaar. Dat was een wens van potentiele deelnemers.
Daarnaast is het besluit genomen om dit jaar op basis van actuele rating ( op het
moment van de loting) de spelers in te delen. De KNLTB promoot dat, maar het is (nog)
niet verplicht. De toernooiorganisatie denkt dat door via dat systeem de spelers in te
delen, de koppels qua speelsterkte niet ver uit elkaar liggen en dat vergroot het
speelplezier en wedstrijdelement.
De resultaten van het toernooi worden verwerkt in je rating.

Omdat het nog redelijk nieuw is heeft Klaas, samen met de bondsgedelegeerde de
uitvoeringsregels gemaakt.
Als wedstrijdleiding is het nodig om de reglementen te handhaven. Dat is ook een
kwestie van leren geweest. In het begin was de idee dat er wel wat geritseld kon
worden. Maar al snel bleek dat de bevoordeling van de een leidt tot benadeling van de
ander. Daarom strikt handhaven die wedstrijdregels.
Het draaiboek voor de organisatie ziet er ongeveer en in grote lijnen zo uit:
September: toernooi aanmelden bij de KNLTB, zorgen dat het in de juiste week op de
toernooikalender komt: taak van Klaas
Februari: eerste bijeenkomst van de toernooiorganisatie. Hoe gaan we de werving doen?
Er is gekozen voor drie lijnen: werving via de competitieteams, die flyer bij
tegenstanders ophangen. Michèle zorgt voor de flyers en posters. Daarnaast worden de
oud deelnemers benaderd en de contacten uit de wintertennisactiviteiten aangeboord.
En er wordt een besluit genomen over het presentje.
Lisette is in die periode druk met het regelen van de licentie voor Toernooi.nl en maakt
die website gereed voor de inschrijvingen.
April/mei volgt Lisette de inschrijvingen. Als die achterblijven wordt het toernooi nog
eens onder de aandacht gebracht van de potentiele deelnemers.
Eerste week van juni, vindt de loting plaats. Dat gebeurt in aanwezigheid van de
bondsgedelegeerde en met behulp van toernooiplanner dat weer een onderdeel is van
Toernooi.nl.
Dan breekt voor Lisette een tijd van veel gepuzzel aan. Hoe kunnen alle wedstrijden
geplaatst worden op de banen en hoe kan ik rekening houden met alle verhinderingen.
Samen met Klaas worden dan de knopen doorgehakt. Het uitgangspunt is dat elke
deelnemer in ieder geval minimaal twee maal speelt.
Ton buigt zich intussen over de verrassingsmenu’s en de inkopen voor de maaltijden. En
regelt de barbezetting.
De zondag voor het toernooi wordt de tent opgezet en de kookapparatuur geïnstalleerd
en wordt ons tennispark gezellig gemaakt.
Maandag: start. Lisette en Klaas achter de wedstrijdtafel. Twee mensen maar met een
stem richting deelnemers.
Tijdens de toernooiweek kost de organisatie heel veel vrije tijd. Er wordt vrij genomen
van het werk om alles te kunnen doen. Omdat ze met zijn vijven zijn kunnen ze voor
elkaar inspringen als dat nodig is.
Waar doe je het voor?
Om tevreden deelnemers te zien, die lekker hebben getennist en het gezellig hebben
gehad. Als dat zo is, dan is het mooiste moment voor de toernooiorganisatie, de zondag,
na de finales. De rust op het tennispark keert weer. Dan kijken we terug op een
succesvolle week en zijn we allemaal lekker moe. Onder het genot van de kookkunsten
van Ton kijken we dan tevreden terug.

Zijn er nog plannen voor de toernooiweek?
Na afloop van het toernooi, evalueren we samen hoe het gegaan is.
Ja , we willen de regelementen nog aanscherpen en nader bekijken wat de gewenste
bandbreedte in speelsterkte binnen de koppels moet zijn. We hebben nu gekozen voor
een bandbreedte van 2.
KADER: PRAKTIJK SWAAGER DUBBEL TOERNOOI IN 2016.
De start is maandag 20 juni en de finales zijn vanaf 10.00 uur op zondag 26 juni.
Alle dagen zijn er vanaf 17.45 uur wedstrijden. Vanaf 18.00 verzorgt Ton de maaltijden.
Er wordt in 11 categorieën gespeeld, verdeeld over Herendubbels, Damesdubbels en
Gemengddubbels.
Er is dit jaar een record aantal deelnemers ( met dank aan de uitschakeling van Oranje
voor het EK ?) : 75 spelers en 45 koppels. Sommige spelers hebben dus voor twee
categorieën ingeschreven.
Onze vereniging levert de meeste spelers. Daarnaast zijn MLTC en De Stoof goed
vertegenwoordigt.
Er is ook een clubje van vaste deelnemers: 9 spelers doen al voor de vijfde keer mee en 6
voor de vierde keer.

