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1. INSCHRIJVINGEN 

 Alle inschrijvingen dienen uiterlijk op 1 februari 2017 aangevraagd te zijn via ELIT. 
 Uiterste datum voor toevoeging aan de gewestelijk spelerslijsten: 15 juni 2017. 

2. SPEELDAGEN EN AANVANGSUREN VAN DE GEWESTELIJKE INTERCLUB 
2017. 

 De competitie vangt aan op de eerste speeldag na de paasvakantie: 
o mogelijke 1ste speeldag:  

 Jeugd: woensdag 19 april 2017 
 Seniors: zaterdag 22 april 2017 of zondag 23 april 2017   
 Voor de reeksen met meer dan 60 inschrijvingen is het mogelijk dat donderdag 

25 mei (Hemelvaartsdag) wordt weerhouden. 
 

 
Categorie Speeldag Begin uur 
   

Heren (6 spelers) Zondag 09:45 u 
Heren (4 spelers) Zondag 13:45 u 
Heren 25 Zondag 13:45 u 
Heren 35 Zaterdag 13:45 u 
Heren 45 Zaterdag 13:45 u 
Heren 55 Zondag 13:45 u 
Heren 60 Zondag 13:45 u 
Heren 65 Donderdag 13:45 u 
Heren 70 Dinsdag 13:45 u 

   
Dames Zaterdag 13:45 u 
Dames 25 Zondag 13:45 u 
Dames 35 Zondag 13:45 u 
Dames 45 Zondag 13:45 u 
Dames 55 Zondag 13:45 u 

   
Jeugd afd.2; 3; 4 Woensdag 14:30 u 

   
Dubbel Dames Zie punt 9 Dubbelinterclub  

 

Zie punt 9 Dubbelinterclub 
 

Dubbel Heren  
 

Zie punt 9 Dubbelinterclub 
 

Dubbel Gemengd  
 
   

Deze richtlijnen zijn een aanvulling op het algemeen competitiereglement, het interclubreglement en het  
jeugd interclubreglement van Tennis Vlaanderen. Deze zijn terug te vinden op www.tennisvlaanderen.be . 
 
Deze richtlijnen zijn enkel van toepassing op de gewestelijke interclub Antwerpen voor Volwassenen en Jeugd, tenzij anders 
vermeld. 
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3. TERREINEN 

 Per ontmoeting dienen minimum 2 terreinen ter beschikking te zijn. 
 Voor de ontmoetingen van de gewestelijke eindronde heren met 6 spelers, dienen indien 

mogelijk 3 terreinen ter beschikking te zijn.  De ontvangende club brengt de bezoekende club 
ten laatste donderdag op de hoogte van het aantal terreinen. 
Indien de ontvangende club 3 terreinen ter beschikking stelt voor de ontmoeting, is de 
bezoekende club verplicht de ontmoeting op 3 terreinen te spelen. 

 Clubs die over terreinen op gemalen baksteen of kunstgravel1 beschikken, dienen behoudens 
overmacht de ontmoeting op hierop te spelen.   
 Het ter beschikking stellen van terreinen voor andere doelen dan de interclubcompetitie 

wordt niet beschouwd als overmacht. 
 De 2 laagste reeksen bij de heren, dames en de leeftijdscategorieën kunnen verplicht 

worden om te spelen op andere terreinbedekkingen, zelfs indoor, indien de terreinen met 
gemalen baksteen bezet zijn door andere interclubontmoetingen.  

 Er kunnen (in bovenstaand geval) geen kosten aangerekend worden voor het gebruik van de 
accommodatie of huur van aangepaste schoenen. 

 Alle wedstrijden van dezelfde ontmoeting dienen, behoudens overmacht, op dezelfde 
ondergrond gespeeld te worden. 

 De ontvangende clubs stellen ten laatste 4 dagen voor de ontmoeting de 
interclubverantwoordelijke van de bezoekende ploeg in kennis van de ondergrond en welk 
schoeisel dient voorzien te worden. 

 Bij het opmaken van de speelkalender houdt het gewestelijk comité rekening met alle 
beschikbare terreinen.  Een terrein is beschikbaar als het conform aangelegd is en toegankelijk 
voor de club op het moment van de ontmoeting. 

 Alle terreinen en speeloppervlakken dienen voorafgaandelijk goedgekeurd te zijn door het 
gewestelijk comité. 

 Indien de buitenterreinen door de weersomstandigheden niet bespeelbaar zijn en de thuisploeg 
gratis indoor velden aanbiedt op de dag van de ontmoeting, wordt de ontmoeting verplicht 
binnen verdergezet. 
Dit geldt voor alle poulewedstrijden en gewestelijke eindrondes. 

 De maximum kostprijs voor de huur van indoorvelden bij overmacht door weersomstandigheden, 
bedraagt 5 € per wedstrijd voor de bezoekende ploeg. 

 Voor elke ontmoeting zorgt de thuisclub voor 4 (vier) nieuwe ballen in goede staat per 
enkelwedstrijd, de ballen voor de dubbelwedstrijden kunnen deze van de enkelwedstrijden 
zijn, indien ze nog in goede staat zijn.  

  

                                                      

1 Kunstgravel : zoals beschreven in http://www.itftennis.com/technical/courts/surface-type.aspx als 
artificial clay (Sand-dressed and/or rubber-dressed surface with the appearance of clay) 
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4. INTERCLUBLEIDING 

 Zoals in Appendix A van het Algemeen Interclubreglement dient voor elke interclubontmoeting, 
waarvoor geen neutrale interclubleider aangeduid is, de thuisploeg een interclubleider ter 
beschikking te stellen. Deze dient de ganse interclubontmoeting aanwezig te zijn en de 
wedstrijden waar te nemen. 
Een interclubleider mag, indien er meerdere ploegen thuis spelen, verschillende ontmoetingen 
leiden. 

 Zijn taken worden eveneens in Appendix A van het Algemeen Interclubreglement opgesomd. 
 De interclubleider is verantwoordelijk voor het correct starten, opvolgen en afsluiten van de 

ontmoeting.   
 Voor de gewestelijke finales wordt een neutrale interclubleider aangeduid  en vergoed door het 

gewest. 
 De interclubleiding mag geen coach of kapitein zijn van de twee spelende ploegen. 
 

5. VOLGORDE VAN SPELERS – FORMULIER PLOEGENSAMENSTELLING 

 Elke ploeg dient 15 minuten voor aanvang van de ontmoeting het formulier 
ploegensamenstelling ingevuld naan de interclubleider af te geven.  

 Bij de volwassenen dienen de spelers te spelen in de volgorde zoals vermeld op het formulier 
ploegensamenstelling afgegeven aan de interclubleider. 

 De kapitein kijkt samen met de interclubleider voor de aanvang van de 1ste wedstrijd na of de 
spelers in de juiste volgorde staan. 
 

6. MEEDELEN VAN DE UITSLAGEN 

 De uitslagen dienen onmiddellijk na het beëindigen van de ontmoeting via ELIT ingebracht te 
worden. 
Nagekeken door beide kapiteins en de interclubleider, alvorens te worden ondertekent door de 
interclubleider en beide kapiteins. 

 Opgeschorte wedstrijden dienen onmiddellijk na het beëindigen van iedere wedstijd te worden 
aangevuld. 

 Bij opschorting van de wedstrijden door weersomstandigheden, dient dit vermeld te worden in 
ELIT, door de status te zetten op “Niet Afgewerkt” en de reden en moment van de verdere 
ontmoeting te vermelden.  

 Bij elektronisch defect (m.a.w. ELIT is niet beschikbaar), dient het uitslagenblad manueel 
ingevuld te worden, gescand en gemaild naar elit@tennisvlaanderen.be en 
antwerpen@tennisvlaanderen.be onmiddellijk na het beëindigen van de ontmoeting. 

 In de poules dienen alle dubbelwedstrijden gespeeld te worden. 
 Indien na het tekenen van de ontmoeting door de interclubleider nog aanpassingen dienen te 

geschieden aan de spelers, uitslagen, … die een administratieve vergissing van de 
interclubleider als oorzaak hebben, wordt dit gelijkgesteld aan het niet tekenen van de 
ontmoeting door de interclubleider. 
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7.  KLACHTEN 

 Klachten kunnen enkel behandeld worden indien ze ingediend worden conform het Algemeen 
Interclubreglement art. 31. 

 Elke opmerking dient relevant te zijn met betrekking tot de ontmoeting, dus geen vermeldingen 
zoals bv:“Het was een leuke ontmoeting”.  

 

8. JEUGD 

 Wedstrijden mogen op alle oppervlakken gespeeld worden, zowel outdoor als indoor zonder 
afbreuk te doen aan artikel 3 van deze richtlijnen, uitgezonderd U9, J11 en M11. 

 Gewestelijk kan men de ontmoeting betwisten op 1 terrein.  
 Coaching mag enkel door gediplomeerde trainers. 
 Uitstel van ontmoetingen: 

 Schoolverplichtingen kunnen, na wederzijds akkoord, een reden zijn om de poule-
ontmoeting op een andere datum te spelen. De clubs moeten zelf overeen komen voor wat 
het aanvangsuur betreft.  

 Wijzigingen van data dienen voorafgaandelijk goedgekeurd te worden door het gewestelijk 
secretariaat. 

 Uitgestelde ontmoetingen dienen wel gespeeld te zijn vóór de laatste wedstrijd van de 
eigen poule. Let wel: de originele speeldag blijft behouden, bij deelname aan meerdere 
ontmoetingen door dezelfde speler. 
Deze laatste poulewedstrijd mag gespeeld worden tot op de eerst daaropvolgende zondag 
op voorwaarde dat de uitslag die zondagavond via ELIT wordt doorgestuurd.  

 Wedstrijden van de gewestelijke eindronde mogen in onderling overleg en mits goedkeuring 
door het gewestelijk secretariaat, wegens schoolverplichtingen (vb. examens) uitgesteld 
worden tot de eerst daaropvolgende zondag op voorwaarde dat de uitslag die zondagavond 
via ELIT wordt doorgestuurd. 

 De GEWESTELIJKE FINALES vinden plaats op 24 JUNI 2017 (Jongens+ U9) en  25 JUNI 2017 
(Meisjes) op een door het gewestelijk comité aangeduide club. 
De wedstrijdleiding berust bij het gewestelijk comité Antwerpen. 
 Bij regenweer wordt indoor gespeeld. 

 

9. DUBBELINTERCLUB 

9.1. CATEGORIEEN 

9.1.1 leeftijdsvoorwaarden 
 Voorbehouden voor 

o HEREN +60 jaar (geboren in 1957 of vroeger) 
o DAMES +60 jaar (geboren in 1957 of vroeger) 
o DAMES +50 jaar (geboren in 1967 of vroeger) 
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9.1.2 Samenstelling der ploegen 
 Ploeg bestaat uit 

o Minimum 4 personen 
o Maximum 8 personen 

 Dubbelklassementen tellen 
 Gespeeld op 2 terreinen (met dezelfde ondergrond) 
 Telkens 4 verschillende dubbelploegen 

o De 3de en 4de dubbel mag met dezelfde spelers, maar anders samengesteld 
 Een speler/speelster mag maximum 2 wedstrijden per ontmoeting spelen. 
 Men kan maar aan 1 ontmoeting per speeldag deelnemen. 
 Alle spelers/speelsters dienen lid te zijn van Tennis Vlaanderen vzw in 2017 

 

9.2. REEKSEN 

DUBBEL DAMES 50 Reeks I min 45 – max 80 punten Vrijdag 18:00 uur 
 Reeks II min 20 – max 40 punten Vrijdag 18:00 uur 
DUBBEL DAMES 60 Reeks I min 30 - max 50 punten Donderdag 14:00 uur 
 Reeks II min 20 – max 25 punten Donderdag 14:00 uur 
DUBBEL HEREN 60 Reeks I min 45 – max 80 punten Vrijdag  18:00 uur 
 Reeks II min 20 – max 40 punten Vrijdag 18:00 uur 
DUBBEL HEREN 70 Reeks I min 20 – max 35 punten Dinsdag 14:00 uur 
DUBBEL GEMENGD (H 60-D 50) Reeks I min 30 - max 50 punten Maandag 18:00 uur 
 Reeks II min 20 – max 25 punten Maandag 18:00 uur 

9.3. ORGANISATIE VAN DE ONTMOETING 

 Speeldag 
 Uitstel van ontmoetingen kan, na wederzijds akkoord, om de poule-ontmoeting op een 

andere datum te spelen. De clubs moeten zelf onderling overeen komen voor wat het 
aanvangsuur betreft.  

 Bij geen akkoord, blijft de originele datum en uur behouden. 
 Wijzigingen van data dienen voorafgaandelijk goedgekeurd te worden door het gewestelijk 

secretariaat. 
 Uitgestelde ontmoetingen dienen wel gespeeld te zijn vóór de laatste wedstrijd van de 

eigen poule.  
Let wel: de originele speeldag blijft behouden, bij deelname aan meerdere ontmoetingen.  

 De thuisploeg dient 2 terreinen met hetzelfde speeloppervlak ter beschikking stellen voor de 
ganse duur van de ontmoeting. 

 De thuisploeg verstrekt telkens 4 nieuwe ballen voor de eerste twee dubbels. 
 Indien deze ballen in goede staat zijn, kunnen hiermee de 3de en 4de dubbel gespeeld worden. 
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AANWIJZING VAN DE WINNENDE PLOEG IN DE EINDRONDE 

De winnaar van een ontmoeting in de eindronde wordt als volgt aangeduid :  
1. Aantal gewonnen wedstrijden 
2. Aantal gewonnen sets 
3. Aantal gewonnen spellen 
4. Aantal gewonnen wedstrijden in de eerste 2 dubbelwedstrijden 
5. Minst aantal sets verloren in de eerste 2 dubbelwedstrijden 
6. Minst aantal spellen verloren in de eerste 2 dubbelwedstrijden 
7. Winnaar van de 4de dubbelwedstrijd 
 

Enkel bij gelijke stand wordt het volgende punt in acht genomen. 

 

10. WISSELTROFEE “ CHARLES NAEYAERT 2017 “. 

 Competitie wordt gespeeld in periodes vastgesteld door het gewestelijk comité Antwerpen.  
 Clubs plegen onderling overleg i.v.m. dag en uur.  
 De laatste datum per speelronde (=vrijdag) voorzien in de tabel wordt bindend indien geen 

andere overeenkomst tussen de ploegen wordt gemaakt. 
De finale wordt gespeeld op 23 juni 2017. 

 Elke club kan met één of meerdere teams inschrijven bestaande uit 3 dubbelploegen.  
 Dubbel heren: maximum 90 punten.  
 Dubbel gemengd: maximum 60 punten.  
 Dubbel dames: maximum 30 punten.  
 Dubbelwaarden 2017 zijn van toepassing.  

 Deelnemers dienen lid te zijn bij Tennis Vlaanderen (2017) via de club waarvoor zij spelen. 
 

11. INTERCLUBCOMMISSIE 

11.1. GEWESTELIJK COMITÉ 

 Het gewestelijk comité is gemachtigd alle beslissingen te treffen voor de goede afloop.  
 Alle contacten, inzake onvoorziene situaties en eventuele klachten dienen tijdig gericht te 

worden aan het gewestelijk secretariaat op antwerpen@tennisvlaanderen.be 
 Alle zaken niet voorzien in het algemeen competitiereglement, het interclubreglement of de 

gewestelijke richtlijnen worden behandeld door het gewestelijk comité. 

11.2. CONTACTPERSONEN 

 Gewestelijk Secretariaat 
o Johan Mertens 
o Antwerpen@tennisvlaanderen.be 

 Gewestelijk Interclubverantwoordelijke 
o Alain Hilven 
o Alain.hilven@telenet.be 


