
 

Reglement Winter-interclub “Winterclub” 

 

ONTMOETING 

Er wordt gespeeld op zondag namiddagen van oktober tot maart tussen 14 en 19u.  

Een ontmoeting = 4 enkel wedstrijden + 2 dubbel wedstrijden.  Elke wedstrijd duurt 1 uur.  Elke 
ontmoeting duurt 2 uren.  Bij ontmoetingen die starten om 15u, worden de 2 dubbel wedstrijden 
eerst gespeeld. 
 
Telkens wedstrijden van 50 min: opwarming stopt om 5' na het uur, wedstrijd eindigt 5' voor einde uur. 
Het game dat 5' voor het einde is gestart wordt afgespeeld, er wordt geen nieuw game gestart. 
Alle games worden opgeteld (bv. 10-6), dit kan dus ook een gelijkspel zijn.  

Elke speler is 10’ voor aanvang van zijn wedstrijd aanwezig, zodat stipt op tijd gestart kan worden met de 

wedstrijden.  

Na afloop stuurt de kapitein van de winnende ploeg de uitslag zo snel mogelijk door naar 

tenniswezemaalwinter@gmail.com of via Whatsapp naar Bjorn (0495 20 10 62). 

 

PLOEGEN 

Elk ploeg bestaat uit minimaal 4 spelers, maar het is best van een grotere ploeg samen te stellen.  Een 
ploeg mag verschillende spelers opstellen op verschillende speeldagen, maar elke speler mag in 
een bepaalde reeks maar voor 1 ploeg spelen.  Als je 1 keer voor een ploeg hebt gespeeld, dan wordt je 
beschouwd als behorende tot die ploeg.  Je mag ook niet als invaller in een andere ploeg van dezelfde 

reeks deelnemen.  Alleen leden van Tennis Wezemaal mogen meespelen. 
 

De 4 enkelspelen worden gelijktijdig gespeeld.  De 2 dubbelspelen worden gelijktijdig gespeeld 

tijdens het uur voor of het uur na de enkelspelen.  De dubbelspelers mogen verschillen van de 

enkelspelers, dus een ploeg kan maximaal 8 spelers per ontmoeting opstellen.   

De 4 spelers van een ploeg die gelijktijdig op het veld staan (ofwel bij de 4 enkel wedstrijden ofwel bij de 

2 dubbel wedstrijden) mogen maximaal het aantal punten van die reeks hebben (we gebruiken de enkel 

klassementen  van Tennis Vlaanderen van het seizoen 2020).  

Elke kapitein heeft de file “Wedstrijdblad.pdf” ontvangen.  Deze bevat een eenvoudig wedstrijdblad dat 

de kapitein voor elke ontmoeting invult en aan de kapitein van de tegenstander overhandigt vòòr de 

ontmoeting begint.   

De spelers met het hoogste aantal enkelpunten van beide ploegen starten op terrein 1, de spelers met 

het 2de hoogste aantal  enkelpunten van beide ploegen starten op terrein 2, de spelers met het 3de 

hoogste aantal enkelpunten  van beide ploegen starten op terrein 3, de spelers met het 4de hoogste 

aantal enkelpunten van beide ploegen starten op terrein 4. 
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De dubbelteams van beide ploegen met het hoogste aantal punten spelen op terrein 1 tegen elkaar, de 2 

andere dubbelteams van beide ploegen spelen op terrein 2. 

 

PUNTENTELLING 

Een winnende wedstrijd = 2 punten, gelijkspel = 1 punt, verlies = 0 punten 

Op het einde van de ontmoeting, worden alle punten van de 6 wedstrijden opgeteld.  De ploeg die de 

meeste punten heeft, wint de ontmoeting en krijgt 3 punten in het ploegenklassement.  De andere ploeg 

krijgt 0 punten in het ploegenklassement. 

De ontmoeting eindigt op een gelijkspel in het geval beide ploegen op het einde van de 6 wedstrijden 

evenveel punten verzameld hebben (bv. beide 3 overwinningen, of beide 2 overwinning en 2 wedstrijden 

eindigend op gelijkspel, enz..).  In dat geval krijgen beide ploegen 1 punt in het ploegenklassement, ook 

als het totaal aantal games dat de ploegen behaalden tijdens de 6 wedstrijden verschillend is.   

Het exact aantal games wordt enkel in rekening gebracht bij het eindklassement. (Wanneer 2 of 3 

ploegen hetzelfde eindklassement hebben, worden de gewonnen wedstrijden en de games uit de 

onderlinge ontmoeting(en) opgeteld om de volgorde in het eindklassement te berekenen.) 

Na afloop  stuurt de kapitein van de winnende ploeg de uitslag zo snel mogelijk door naar 

tenniswezemaalwinter@gmail.com 

 

INSCHRIJVEN 

De kapitein van de ploeg stuurt vóór 30 september 2020 een mail naar 

tenniswezemaalwinter@gmail.com met vermelding van minstens 4 namen.  Bij elke naam vermeldt 

hij/zij de punten (= enkel klassement Tennis Vlaanderen 2020) van die speler.   

Er kunnen achteraf nog spelers toegevoegd worden, indien die nog niet voor een andere ploeg gespeeld 

hebben in dezelfde reeks.  De kapitein moet dan vóór de ontmoeting waarin die speler(s) aantreden, een 

e-mail sturen naar tenniswezemaalwinter@gmail.com  

Indien een speler wordt opgesteld die niet op tijd werd toegevoegd, of die reeds met een andere ploeg 

gespeeld had in dezelfde reeks, wordt die match als verloren geteld (met 5-0 score). 
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