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Enkele mededelingen en belangrijke wijzigingen ten opzichte van vorig jaar:
1. Inschrijven interclubploegen via de Elit-webtoepassing
✓ Vanaf 1 tot 14 juni: Jeugd: U9, U11, U13, U15 en U17, van Afdeling 1 tot 4.
✓ Vanaf 1 tot 7 juli: Gewestelijk Heren & Dames, Nationale Heren & Dames en
Leeftijdscategorieën (gewestelijk en nationaal)
2. Start Interclub: de Jeugdinterclub start vanaf zaterdag 4 juli 2020, de Gewestelijke Interclub
start op 29 augustus 2020.
3. Gewijzigde en afwijkende speelmomenten
Om meer eenvormigheid tussen de verschillende gewesten te bekomen, zijn de speelmomenten van sommige reeksen gewijzigd ten opzichte van vorig jaar en/of afwijkend ten
opzichte van de supra-gewestelijke competitie met Oost-Vlaanderen :
Dames 25 : op zaterdag. Zoals Heren 25 een uitbreiding is van de Heren-reeksen,
beschouwen we de Dames 25 een uitbreiding van de Dames-reeksen én wordt bijgevolg op
hetzelfde speelmoment afgewerkt.
Dames 55 : op donderdag ipv op zondag in 2019 omwille van te weinig ingeschreven ploegen
in 2019.
Ingeval van onvoldoende ploegen worden Dames 25 en Dames 55 supra-gewestelijk
gespeeld met Oost-Vlaanderen op zondag.
4. Nieuwe en gesupprimeerde interclubreeksen
Tennis Vlaanderen voorziet in 2020 een extra aanbod voor de 16- en 17-jarigen : Jongens
U17 en Meisjes U17. Er worden 2 afdelingen voorzien: tot 10 punten en tot 30 punten
samen.
Sinds de opstart van de competitie Heren met 4 spelers is het aantal ploegen Heren met 6
sterk gedaald waardoor er in meerdere afdelingen en gewesten onvoldoende ploegen zijn
om poules te vormen. In 2019 werd de gewestelijke interclub Heren met 6 spelers dan ook
voor de laatste maal aangeboden. Vanaf 2020 wordt gewestelijk enkel nog de format Heren
met 4 spelers aangeboden.
5. Het formulier ‘Aantal terreinen en ploegen’ (bijlage 7) moet niet opgestuurd worden.
6. Een jeugdspeler mag worden ingeschreven op de spelerslijst van zijn eigen
leeftijdscategorie én de naast-hogere leeftijdscategorie.
Op de spelerslijst van U11 mogen evenwel geen spelers van U9 opgesteld worden.
Jeugdspelers behorend tot U13 kunnen deelnemen aan interclub voor volwassenen indien
ze minimum een klassementswaarde van 30 punten hebben.
Jeugdspelers behorend tot U15 met minimum een klassementswaarde van 15 punten
mogen deelnemen aan interclub voor volwassenen.
7. Bij 3 of minder ingeschreven ploegen in een reeks (uitgezonderd jeugd), wordt gewestoverschrijdend gespeeld met Oost-Vlaanderen (Supra-gewestelijk). Deze samenwerking
werkt uiteraard wederkerig, dus mogelijks ook wanneer in Oost-Vlaanderen 3 of minder
ploegen ingeschreven zijn.

West-Vlaanderen

Corona-aangepaste Gewestelijke Richtlijnen Interclub 2020

2

8. In bijlage 8 vind je de samenstelling van de poules in functie van het aantal ingeschreven
ploegen per reeks.
We streven naar een interclub-competitie met maximaal speelplezier.
Echter wordt door de omstandigheden de competitie beperkt tot 5 speelweken. Daarom
zullen in poules met meer dan 6 ploegen niet alle ploegen tegen elkaar gespeeld hebben na 5
speelweken.
Dit geldt niet voor de jeugdinterclub.

Wij danken u reeds voor uw medewerking en kijken alvast uit naar jullie inschrijvingen.

Namens het gewest,
Johan Rolly

Nicolas Boi

Philip Desoete

Commissie Interclub

Gewestsecretaris

Voorzitter
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Bijlage 1: Aandachtspunten Gewestelijke Interclub
1. Opmerkingen vooraf:
1.1.

De artikels die u in deze bijlage terugvindt verwijzen naar:
✓

het “Reglement Interclub 2020”

✓

het “Reglement Jeugdinterclub Corona 2020”

1.2.

De aandachtspunten zijn in principe enkel van toepassing op de Gewestelijke Interclub
(volwassenen en jeugd). Waar zij ook van toepassing zijn op de Nationale Interclub
(inclusief de Intergewestelijke Eindrondes) wordt dit specifiek vermeld.

1.3.

Overeenkomstig artikel 4/1°/1 van het Reglement Interclub 2020 en Art. 4 van het
Reglement Jeugdinterclub Corona 2020, moet de thuisploeg voor elke ontmoeting
minimum 2 terreinen met hetzelfde speeloppervlak per ontmoeting voorzien.
Voor U9 en U11 wordt aanbevolen eveneens 2 terreinen met hetzelfde speeloppervlak per
ontmoeting te voorzien.

1.4.

Het is ten zeerste aan te raden bij de reeksen U9 per wedstrijd een scheidsrechter of een
teller te voorzien.

2. Ploegen.
2.1.

De interclubkalender wordt geloot op basis van ‘Interclubploegen inschrijven’ in de Elitwebtoepassing.

2.2.

Deze gegevens worden door Tennis Vlaanderen niet vergeleken met de gegevens bij
‘Interclub-spelerslijsten’ in de Elit-webtoepassing.
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2.3.

Voor de reeksindeling:
✓ zie bijlage 4

2.4.

Aantal ploegen op basis van het aantal terreinen

2.4.1

Wij vragen u het aantal terreinen, in te vullen onder ‘Beschikbare terreinen’ in de
Elit-webtoepassing.

Het formulier ‘Aantal terreinen en ploegen’ (bijlage 7) moet niet worden opgestuurd.
2.4.2 Het maximum aantal in te schrijven ploegen per speelmoment wordt bepaald door het
aantal outdoor-terreinen op de hoofdlocatie van de club.
Een club kan dus maar het aantal ploegen inschrijven volgens het aantal outdoorterreinen van de club. Indoor-terreinen of terreinen op een andere locatie kunnen niet
worden meegeteld.
Het aantal ploegen wordt voor de Jeugdinterclub (Meisjes + Gemengd U9) enerzijds en
de Nationale Interclub Heren en Gewestelijke Interclub Heren anderzijds apart
gerekend daar de speelweken in andere periodes vallen.
Indien dit maximum wordt overschreden zal het Gewestelijk Comité ploegen schrappen
die teveel zijn ingeschreven.
2.4.3

Indien een club indoorterreinen gratis ter beschikking stelt:

✓ kan de ontvangende club geen verplichting opleggen om met aangepaste schoenen te
spelen
✓ kan de interclubleider verplichten de ontmoeting indoor te spelen, indien er geen
outdoor terreinen beschikbaar zijn, zelfs bij mooi weer.
2.4.4

Indien een club haar indoorterreinen niet gratis ter beschikking stelt:

✓ mag de ontvangende ploeg maximaal € 5 per wedstrijd aanrekenen aan de bezoekende
ploeg (ook voor nationale ontmoetingen)
✓ kan de interclubleider niet verplichten om de ontmoeting indoor te spelen.
2.5.

Procedure inschrijven van ploegen
Uiterlijk op 14 juni 2020 voor de Jeugdinterclub en uiterlijk op 7 juli 2020 voor de
Gewestelijke Interclub moeten alle interclubgegevens via de Elit-toepassing verstuurd
worden. Daarna krijgt de club een overzicht van het aantal ingeschreven ploegen.

2.6.

Loting
De samenstelling van de reeksen wordt geloot en de kampioenschappen worden gespeeld
met puntenoptelling.
In een reeks met 3 of minder ploegen zullen deze worden samengevoegd bij de ploegen
van dezelfde reeks in Oost-Vlaanderen, en vice versa.
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Ingeval een thuisontmoeting samenvalt met een officieel tornooi op de terreinen van de
uitgelote thuisploeg, kan de ontmoeting op vraag van de thuisclub doorgaan:
✓ op een vroegere of latere datum (ten laatste op de officiële datum van de
voorlaatste speeldag).
✓ op de terreinen van de bezoekende club. De oorspronkelijke thuisploeg voorziet de
wedstrijdballen en blijft verantwoordelijk voor de ingave van de uitslagen in ELIT.
Aan de bezoekende ploeg wordt gevraagd zich hierin flexibel op te stellen.
In bijlage 8 vind je de samenstelling van de poules in functie van de ingeschreven ploegen
per reeks terug.
Echter zijn we door de omstandigheden beperkt tot 5 speelweken. Daarom zullen in poules
met meer dan 6 ploegen niet alle ploegen tegen elkaar gespeeld hebben na 5 speelweken.
Dit geldt niet voor de jeugdinterclub.
3. Spelerslijsten.
3.1.

Spelers behorend tot U13 kunnen deelnemen aan interclub voor volwassenen indien ze
minimum 30 punten geklasseerd zijn. Spelers behorend tot U15 met minimum 15
punten mogen deelnemen aan interclub voor volwassenen.

3.2.

Jeugdinterclub
De spelerslijsten worden conform het Reglement Interclub 2020 (voor volwassenen)
opgemaakt.
Een jeugdspeler mag worden ingeschreven op de spelerslijst van zijn eigen
leeftijdscategorie én de naast-hogere leeftijdscategorie. Op de spelerslijst van U11 mogen
evenwel geen spelers van U9 opgesteld worden.

3.3.

De geboortedata om deel te nemen aan de leeftijds- en jeugdcategorieën vindt u in
bijlage 2 van het Reglement Interclub 2020 (ook voor de nationale afdelingen).
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4. De speelmomenten worden als volgt vastgelegd:

DAG

Aanvangsuur

DIN

13.45u

DON

13.45u

Jeugd

H70

13.45u
VRIJ

08.45u
ZAT

Jongens
Jongens
Jongens
Jongens

09.15u

DH60
DD50

H60

DD60

D55

DH70

H65

DG50/60

Dames
D25
H35

13.45u

ZON

Dubbel

U11
U13
U15
U17

13.45u

08.45u

Enkel

H45
Gemengd U9
Meisjes U11
Meisjes U13
Meisjes U15
Meisjes U17
Heren
H25

13.45u

H55
D35
D45

In rood : Speelmoment is afwijkend tijdens de Supra-Gewestelijke Interclub met OostVlaanderen en tijdens de Intergewestelijke Eindronde
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5. Opmerkingen
5.1.

Vervroegen van ontmoetingen
In de Gewestelijke Interclub kunnen ploegen, mits onderling schriftelijk akkoord, de
ontmoeting vervroegen. Dit onderling schriftelijk akkoord moet vooraf gemaild te worden
naar het westvlaanderen@tennisvlaanderen.be.

5.2.

Verlaten van ontmoetingen
In de Gewestelijke Interclub kunnen ploegen mits onderling akkoord, de ontmoeting later
spelen tot ten laatste de officiële datum van de voorlaatste speeldag (de laatste speeldag
kan niet later gespeeld worden dan de officiële datum). Dit onderling akkoord moet vooraf
gemaild worden naar westvlaanderen@tennisvlaanderen.be.
De uitslagen dienen zo spoedig mogelijk na de interclub in de Elit-toepassing ingevuld te
zijn.
Er wordt geen gewestelijke eindronde gespeeld bij de volwassenen.

5.3.

Opmerkingen i.v.m. de Jeugdinterclub
✓ Deze kalender is enkel van toepassing voor de Afdelingen 2, 3 en 4 van de
Jeugdinterclub.
✓ Afdeling 1 van de Jeugdinterclub (U9 - U11- U13 - U15): Art. 11, 12 en 13 van de
Reglement Jeugdinterclub Corona 2020.
✓ In de Gewestelijke Jeugdinterclub kunnen ploegen mits onderling akkoord, de ontmoeting
vervroegen of verlaten tot ten laatste de officiële datum van de voorlaatste speeldag (de
laatste speeldag kan niet later gespeeld worden dan de officiële datum). Dit onderling
akkoord moet vooraf gemaild worden naar westvlaanderen@tennisvlaanderen.be.
✓ De uitslagen dienen zo spoedig mogelijk na de interclub in de Elit-toepassing ingevuld te
zijn.
✓ De Gewestelijke Eindronde Jeugdinterclub wordt nog georganiseerd, echter gaat
enkel de poulewinnaar naar de Gewestelijke Eindronde Jeugdinterclub.
✓ Er wordt geen Landelijke Eindronde Jeugdinterclub georganiseerd.

5.4.

Opmerkingen i.v.m. de Dubbelinterclub
zie bijlage 3

5.5.

Opmerkingen i.v.m. de wedstrijdformules:
✓ Eerste en tweede set: altijd een gewone (volwaardige) set
✓ indien tiebreak: gewone tiebreak (tot 7 punten met 2 punten verschil)
✓ Indien derde set:
3E SET

ENKELSPEL

DUBBELSPEL

Jeugd

gewone set (1)

match tiebreak (2)

Volwassenen

gewone set (1)

match tiebreak (2)

match tiebreak (2)

match tiebreak (2)

D45 – D55
H60 – H65 – H70
Dubbelinterclub

match tiebreak (2)

(1) gewone set – indien tiebreak : gewone tiebreak (tot 7 punten met 2 punten verschil)
(2) match tiebreak: tot 10 punten met 2 punten verschil
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6. Kunstlicht en overdekte terreinen (Art.4/1°: Art.15/4° en Art.15/5°)
✓ De interclubleider beslist of een ontmoeting begonnen en/of verdergezet mag worden bij
kunstlicht.
✓ Voor het spelen op indoorterreinen wordt een onderscheid gemaakt tussen
indoorterreinen die gratis ter beschikking worden gesteld en andere indoor-terreinen.
INDOORTERREINEN
Vermeld op inschrijvingsformulier

Niet vermeld op inschrijvingsformulier

(= gratis)

(= niet gratis)
Interclubleider beslist niet autonoom:

Gewone
speeldag

Laatste
speeldag

Interclubleider beslist autonoom

Akkoord beide kapiteins is nodig!

Alle kosten voor thuisploeg

Kosten bezoekers max. 5 euro per
wedstrijd

Alle kosten voor thuisploeg

Kosten bezoekers max. 5 euro per
wedstrijd

✓ Alle wedstrijden van dezelfde ontmoeting dienen, behoudens overmacht, op dezelfde
ondergrond gespeeld te worden. Outdoor-terreinen hebben steeds voorrang op
indoorterreinen.
✓ Het organiseren van andere evenementen dan de interclubcompetitie (tornooi, lessen …)
op de outdoor terreinen, kan geen reden zijn om indoor te spelen.
✓ De interclubleider moet i.v.m. het aanvangsuur van de wedstrijden rekening houden met
de ‘Handleiding Wedstrijdleiding’.
✓ Interclub voor volwassenen: Het is verboden om, zonder toestemming van de betrokken
spelers wedstrijden te laten aanvangen na 22.00u.
✓ In de Jeugdinterclub mogen wedstrijden niet aanvangen na 20.00u.
7. Onderbroken ontmoetingen (Art. 26/1°)
Mits onderling akkoord kunnen ploegen de ontmoeting afwerken tot ten laatste de officiële
datum van de voorlaatste speeldag (de laatste speeldag kan niet later gespeeld worden
dan de officiële datum). Dit onderling akkoord moet vooraf gemaild worden naar
westvlaanderen@tennisvlaanderen.be.
Art. 26/1°c – Behoudens akkoord tussen beide kapiteins, mag de interclubleider niet
beslissen om de ontmoeting uit te stellen:
✓ Bij de Heren: vóór 16.00u
✓ Bij de andere categorieën: vóór 18.00u
✓ Bij de jeugdreeksen:
o ontmoetingen van de zaterdagvoormiddag vóór 11.00u
o ontmoetingen van de woensdagnamiddag vóór 16.00u
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8. Opgave en WO:
8.1.

Aanduiden op het uitslagenblad: zie bijlage 7

8.2.

Overwinning behaald:
Art. 22 / 2° (laatste paragraaf) van het Reglement Interclub 2020:
“Bij de ontmoetingen met rechtstreekse uitschakeling staat het de kapiteins vrij om van
zodra de overwinning werd behaald, de ontmoeting niet verder te zetten.”
Op het uitslagenblad in de rubriek ‘Opmerkingen’ wordt vermeld: Ontmoeting stopgezet
bij bvb. 5/0 (overwinning behaald). In de Elit-webtoepassing laten tekenen door beide
kapiteins en als laatste door de interclubleider. Aan beide kapiteins worden een afdruk van
het uitslagenblad meegegeven.
Het invullen van een fictieve uitslag wordt beboet volgens Appendix E Straffen en Boetes/5
van het Reglement Interclub 2020: “Elke foutieve of fictieve vermelding op het
uitslagenblad, ingeschreven om gelijk welke reden, zal voor beide clubs een boete met
zich meebrengen van € 125 én de diskwalificatie van beide ploegen”.

9. Klachten, straffen en boetes: zie bijlage 2
✓ Voor de behandeling van inbreuken en klachten: zie art.31 en Appendix F van het
Reglement Interclub 2020.
✓ Iedere klacht kan alleen behandeld worden wanneer ze officieel meegedeeld is op het
uitslagenformulier.
✓ Het heeft dus geen zin dat de kapitein aftekent met “geen opmerkingen” of bv. niet
tekent, en dat men dan later wel een klacht gaat indienen.
✓ Men kan wel tekenen met bv “we hebben opmerkingen” en dan vóór 12.00u de
eerstvolgende dag de klacht indienen bij het gewestelijk secretariaat.
✓ Opgelet:
Elke inbreuk van administratieve of reglementaire aard vastgesteld door het Gewestelijk
Comité kan worden bestraft zelfs indien op het uitslagenblad geen opmerkingen werden
vermeld.
10. Ballen
✓ Volwassenen: 4 nieuwe ballen per enkelwedstrijd, voor de dubbelwedstrijden: de
gebruikte ballen van de enkelspelen
✓ Dubbelinterclub: 4 nieuwe ballen voor de eerste twee dubbelwedstrijden. Deze ballen
mogen gebruikt worden voor de derde en vierde dubbelwedstrijd.
✓ Jeugd: 4 ballen ‘in goede staat’ per wedstrijd.
11. De nodige documenten:
11.1. Vóór de ontmoeting:
✓ De ontmoetingen worden verwerkt via de Elit-webtoepassing.
✓ De kapiteins moeten volgende documenten afgeven aan de ontvangende interclubleider:
o Identiteitskaarten van de spelers.
o Formulier ploegensamenstelling.
West-Vlaanderen

Corona-aangepaste Gewestelijke Richtlijnen Interclub 2020
Bijlage 1: Aandachtspunten Gewestelijke Interclub

10

✓ Het is niet de taak van de interclubleider om het formulier ploegensamenstelling op te
maken.
11.2. Na de ontmoeting:
✓ De interclubleider van de ontvangende ploeg is verantwoordelijk voor het doorsturen via
de Elit-webtoepassing van het resultaat van de ontmoeting de dag zelf van de
ontmoeting.
✓ De beide kapiteins moeten het uitslagenblad controleren op:
o Opmerkingen noteren indien nodig.
o De tekst ‘geen opmerkingen’ noteren als er geen opmerkingen zijn.
o Het document ondertekenen.
o De interclubleider ondertekent eveneens het document en bezorgt een
kopie aan beide kapiteins.
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Bijlage 2: Boetes Interclub
Teneinde boetes zoveel mogelijk te vermijden, geven wij u hierbij een overzicht van de diverse
overtredingen die aanleiding geven tot boetes.
Boetes omwille van:
1. Forfait van een ploeg (appendix e)
Algemeen forfait voor de ganse competitie: App. E 4/C-1°
o vóór opmaken van de kalender:
o na opmaken van de kalender:

€ 50
€ 250

Forfait voor één ontmoeting: App. E 4/C-2°
o meer dan 48 uur vooraf
o minder dan 48 uur vooraf

Verlies ontmoeting + € 50
Verlies ontmoeting + € 100

Tweede forfait: App. E 4/C-3°

Diskwalificatie + € 200

Het niet vooraf melden aan het Gewestelijk Secretariaat van € 25
een forfait voor een ontmoeting.

2. Te late aankomst van een ploeg (art. 18)
Voldoende aantal spelers van een ploeg om de ontmoeting te kunnen winnen: 3 spelers of
speelsters
Na het aanvangsuur van de ontmoeting, maar vóór het
aanvangsuur van de eerste wedstrijd:

€ 62,50

Na het aanvangsuur van de eerste wedstrijd (dus meer dan 15
min. na het aanvangsuur van de ontmoeting):

Verlies ontmoeting + € 100

Opmerking:
Indien toch gespeeld wordt en de ploeg die volledig was nadien
een klacht indient, zal deze ploeg een boete krijgen wegens het
niet toepassen van het reglement, de uitslag blijft behouden.

€ 25

3. Identiteitscontrole: art. 17
Het opstellen van een speler die zijn identiteit (met bv.
identiteitskaart, internationaal paspoort, rijbewijs)
overeenkomstig de spelerslijst niet kan
bewijzen:

West-Vlaanderen
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4. Samenstelling van een ploeg:
Forfait van één of meerdere spelers (Art. 19/2°):

€ 25

(er zijn voldoende spelers om de ontmoeting te kunnen winnen)
Opmerking:
indien door deze forfait(s) het minimum aantal punten niet
bereikt is, zal een tweede boete toegepast worden. (Art.20)
Het maximum aantal punten van een onvolledige ploeg mag niet
meer bedragen dan het maximum aantal punten van de afdeling
verminderd met 5 punten per afwezige speler.
Verkeerde volgorde van de spelers (bv: 1 tegen 2; 2 tegen 1; …)
(Art. 22/2°)

Verlies ontmoeting + € 25
(thuisploeg)

Indien bewezen wordt dat de vergissing door de bezoekende
ploeg werd begaan.

Verlies ontmoeting + € 25
(bezoekende ploeg)

Spelen met te weinig punten: Art. 20/2°-a
✓ eerste overtreding:
✓ tweede overtreding:
✓ derde en volgende overtreding(en):

€ 25
€ 50
€ 100

Spelen met te veel punten: Art. 20/2°-b:

verlies ontmoeting + € 150

Een onvolledige ploeg mag niet meer dan het max. aantal punten
van de betrokken afdeling totaliseren verminderd met 5 ptn. per
afwezige speler (Art. 20/2°-b)

Verlies ontmoeting + € 150

Opstellen van niet gekwalificeerde spelers: App. E/7

verlies ontmoeting + € 50

Deelname van één (of meerdere) speler(s) aan meer dan 1
ontmoeting per speeldag:

verlies van alle
ontmoetingen op diezelfde
officiële speeldag waaraan
deze speler heeft
deelgenomen + € 25

Art. 5/1°
Opmerking:
niet van toepassing voor deelname op zaterdag aan 1
jeugdontmoeting en 1 volwassenenontmoeting.

5. Uitslagenblad.
Foutieve of fictieve vermelding op het uitslagenblad: App. E/5

Beide ploegen:
diskwalificatie + € 125

Het uitslagenblad te laat verstuurd of onvolledig ingevuld: Art.
27/2°

€ 25

Het niet invullen van de naam van de interclubleider vóór
aanvang van de

€ 25

ontmoeting.
Het niet ondertekenen van het uitslagenblad door de
interclubleider na het beëindigen van een ontmoeting

West-Vlaanderen

€ 25

Corona-aangepaste Gewestelijke Richtlijnen Interclub 2020
Bijlage 2: Boetes Interclub

13

6. Algemeen:
Inbreuk tegen het gebruik van voldoend aantal nieuwe ballen:
Art. 23 en App. E/6

€ 125

Het niet naleven van de richtlijnen van het Reglement Interclub
2020 waarvoor nog geen boete werd voorzien: App. E/2

€ 25

Voorbeeld:
het niet ter beschikking stellen van 2 terreinen per ontmoeting
de afwezigheid van een officiële interclubleider
Het niet aanduiden van een interclubleider voor de eindronde +
het weigeren door een interclubleider van een aanduiding (App.
A)

€ 100

7. Bijzondere toepassing boetes voor de Jeugdinterclub:
Voor overtredingen bij de Jeugdinterclub worden bovenstaande boetes gehalveerd.
Voor overtredingen bij de Jeugdinterclub i.v.m. de samenstelling
van de ploeg wordt een boete toegepast van

€ 25

Het niet vooraf melden aan het Gewestelijk Secretariaat van het
verplaatsen van een ontmoeting in de Jeugdinterclub

€ 25
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Bijlage 3: Reglement Dubbelinterclub
1. Speelgerechtigheid
Deze competitie is voorbehouden voor H60, H70, D50 en D60 die aangesloten zijn bij
Tennis Vlaanderen.
Categorieën
✓ DD50: speelsters die geboren zijn in 1970 of vroeger
✓ DD60 en DH60: spelers die geboren zijn in 1960 of vroeger
✓ DG50/60 (D50 en H60): zie beschrijving hierboven
✓ DH70: spelers die geboren in 1950 of vroeger
Reeksen:
✓ DH60.1: min. 81 - max. 120 punten
✓ DH60.3: min. 12 - max. 40 punten
✓ DH60.3: min. 12 - max. 40 punten
✓ DH70.1: min. 36 – max. 60 punten
✓ DH70.2: min. 12 – max. 35 punten
✓ DD50.1: min. 81 – max. 120 punten
✓ DD50.2: min. 41 - max. 80 punten
✓ DD50.3: min. 12 - max. 40 punten
✓ DD60.1: min. 51 – max. 80 punten
✓ DD60.2: min. 26 – max. 50 punten
✓ DD60.3: min. 12 – max. 25 punten
✓ DG50/60.1: min. 81 – max. 120 punten
✓ DG50/60.2: min. 41 - max. 80 punten
✓ DG50/60.3: min. 12 - max. 40 punten
2. Inschrijven van de ploegen
✓ De ploegen worden op normale wijze via de Elit Toepassing ingeschreven en dit uiterlijk
op 7 juli 2020..
3. Samenstelling van de ploegen
✓ DH60 en DH70: een ploeg bestaat uit min. 4 en max. 8 spelers
DD50: een ploeg bestaat uit min. 4 en max. 8 speelsters
DG50/60: een ploeg bestaat uit min. 2 dames en 2 heren en max. 4 dames en 4 heren
✓ Er wordt gespeeld met de punten op basis van het dubbelklassement.
✓ Een ploeg die aan de ontmoeting begint met 3 spelers kan slechts 2 van de 4
dubbelwedstrijden winnen. Dit is onvoldoende om de ontmoeting te kunnen winnen.
Bijgevolg wordt een forfait toegekend.
✓ Het aantal punten van de eerste dubbelwedstrijd moet hoger of gelijk zijn aan het aantal
punten van de tweede dubbelwedstrijd. Het aantal punten van de derde dubbelwedstrijd
moet hoger of gelijk zijn aan het aantal punten van de vierde dubbelwedstrijd.
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4. De ontmoetingen
✓ Elke ontmoeting bestaat uit 4 dubbelwedstrijden.
✓ DD50: 4 dubbelwedstrijden dames
DH60 en DH70: 4 dubbelwedstrijden heren
DG50/60: 4 gemengde dubbelwedstrijden
✓ Elke speler mag max. 2 dubbelwedstrijden spelen.
✓ Een speler mag geen tweemaal met dezelfde partner dubbelen! (dus: voor de derde en
vierde dubbel moet de samenstelling van de eerste twee dubbelwedstrijden van beide
ploegen gewijzigd worden!)
✓ Elke dubbelwedstrijd wordt gespeeld naar twee winnende sets. Een eventuele derde set
wordt vervangen door een match tiebreak (tot 10 punten met twee punten verschil).
✓ De uitslagen tellen niet mee voor de berekening van de dubbelklassementen.
✓ De officiële speeldag is de vrijdag voor DG50/60, dinsdag voor DD50 en DH60 en
donderdag voor DD60 en DH70. In onderling overleg én schriftelijk akkoord van beide
clubs, mag de ontmoeting op een andere dag gespeeld worden (vroeger of later). De
uitslag van de ontmoeting MOET uiterlijk op zondag volgend op de officiële speeldag via
de Elit-webtoepassing doorgestuurd worden.
✓ Start ontmoetingen: 13.45u
✓ Uitgestelde of onderbroken ontmoetingen moeten in onderling overleg beslist worden.
5. De nodige documenten
5.1.

Vóór de ontmoeting:
✓ De ontmoetingen zullen zoals de andere categorieën verwerkt worden via de Elitwebtoepassing.
✓ De kapiteins moeten volgende documenten afgeven aan de ontvangende interclubleider:
o Identiteitskaart.
o Formulier spelerslijst met aanduiding van de dubbelwaarde van elke
speler/speelster.
o Formulier ploegensamenstelling met aanduiding van de samenstelling van de
dubbelwedstrijden één en twee.
✓ De ploegensamenstelling van de 3de en 4de dubbel wordt afgegeven vóór de aanvang van
de derde en vierde dubbelwedstrijd.

5.2.

Na de ontmoeting:
✓ De interclubleider van de ontvangende ploeg is verantwoordelijk voor het doorsturen via
de Elit-webtoepassing van het resultaat van de ontmoeting de dag zelf van de ontmoeting.
✓ De beide kapiteins moeten het uitslagenblad controleren op:
o Opmerkingen noteren indien nodig.
o De tekst ‘geen opmerkingen’ noteren als er geen opmerkingen zijn.
o Het document ondertekenen.
o De interclubleider ondertekent eveneens het document en bezorgt een kopie aan
beide kapiteins.
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✓ Aanwijzing van de winnende ploeg bij afvalsysteem: zie art. 28 van het Reglement
Interclub 2020.
✓ Klassering bij kampioenschap met puntenoptelling: zie art. 29 van het Reglement
Interclub 2020.
6. Terreinen
✓ De thuisploeg moet twee terreinen met hetzelfde speeloppervlak ter beschikking te
stellen voor de volledige duur van de ontmoeting.
7. Ballen
✓ De thuisploeg verstrekt min. 4 nieuwe ballen voor de eerste twee dubbelwedstrijden.
Dezelfde ballen mogen gebruikt worden voor de volgende twee dubbelwedstrijden.
✓ Buiten de specifieke reglementen voor deze competitie zijn de reglementen van de
Interclub van toepassing. In alle andere, door dit reglement niet voorziene gevallen,
beslist het Gewestelijk Comité. Eventuele klachten en onvoorziene situaties dienen
gericht aan westvlaanderen@tennisvlaanderen.be en dit uiterlijk binnen de 24 uur na de
voorziene ontmoeting.
✓ Indien meerdere reeksen worden georganiseerd, zal er een gewestelijke eindronde
voorzien worden. Van elke reeks gaan de eerste twee naar de eindronde.
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Bijlage 4: Reeksindeling Gewestelijke Interclub volwassenen
Afdeling
Dames 1
Dames 2
Dames 3
Dames 4
Dames 5
Dames 6
Dames 7

Max – Min
340-271
270-201
200-141
140-96
95-61
60-26
25-12

Dames 25.1
Dames 25.2
Dames 25.3
Dames 25.4
Dames 25.5

240-141
140-76
75-36
35-12
20-12

Dames 35.1
Dames 35.2
Dames 35.3

170-76
75-36
35-12

Dames 45.1
Dames 45.2
Dames 45.3

140-71
70-41
40-12

Dames 55.1
Dames 55.2
Dames 55.3

140-71
70-41
40-12

Dubbel Dames 50.1
Dubbel Dames 50.2
Dubbel Dames 50.3

120-81
80-41
40-12

Dubbel Dames 60.1
Dubbel Dames 60.2
Dubbel Dames 60.3

80-51
50-26
25-12

Dubbel Gemengd 50/60.1
Dubbel Gemengd 50/60.2
Dubbel Gemengd 50/60.3

120-81
80-41
40-12

Dubbel Heren 60.1
Dubbel Heren 60.2
Dubbel Heren 60.3

120-81
80-41
40-12

Dubbel Heren 70.1
Dubbel Heren 70.2

60-36
35-12
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Afdeling
Heren 1
Heren 2
Heren 3
Heren 4
Heren 5
Heren 6
Heren 7

Max - Min
340-271
270-201
200-141
140-96
95-61
60-26
25-12

Heren 25.5
Heren 25.6
Heren 25.7

120-61
60-26
25-12

Heren
Heren
Heren
Heren
Heren
Heren

35.1
35.2
35.3
35.4
35.5
35.6

285-211
210-141
140-76
75-36
35-12
20-12

Heren
Heren
Heren
Heren
Heren

45.1
45.2
45.3
45.4
45.5

285-211
210-141
140-76
75-36
35-12

Heren 55.1
Heren 55.2
Heren 55.3

170-76
75-36
35-12

Heren 60.1
Heren 60.2
Heren 60.3

140-71
70-41
40-12

Heren 65.1
Heren 65.2
Heren 65.3

140-71
70-41
40-12

Heren 70.1
Heren 70.2
Heren 70.3

140-71
70-41
40-12
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Reeksindeling Jeugdinterclub 2020

info op website ITF om de goedgekeurde lijst met soft- en overgangsballen te bekijken.
www.tennisvlaanderen.be > competitie > jeugdinterclub > softbal (oranje)
www.tennisvlaanderen.be > competitie > jeugdinterclub > overgangsbal (groen)
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Bijlage 5: Data Nationale Interclub en Intergewestelijke Interclub
Data Nationale Interclub 2020

I,II,III,IV
35
45
HEREN
poules

Start eind augustus, begin september op
de normale speeldagen.

55
60

Aanvang ontmoeting
heren 09.45u
Aanvang andere
ontmoetingen 13.45u

65
70
I, II, III
25
DAMES
poules

35

Start eind augustus, begin september op
de normale speeldagen.

Aanvang ontmoeting
13.45u

45
55
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Bijlage 6: Verduidelijking bij ingave “Opgave – WO – Diskwalificatie”
1. OPGAVE:
✓ ENKELSPEL: opgave is alleen mogelijk na het slaan van de eerste opslag.
✓ DUBBELSPEL: opgave is mogelijk na de overhandiging van het formulier
‘Ploegensamenstelling dubbelwedstrijden’.
2. WO:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
2.1.

WO moet ingevuld te worden bij een tekort aan spelers:
Een ploeg van 6 spelers: bij afwezigheid van de laatste en eventueel voorlaatste speler.
Een ploeg van 4 spelers: alleen bij afwezigheid van de laatste speler.
DISKWALIFICATIE:
De diskwalificatie van een speler gebeurt na de toepassing van de gedragscode.
Beslissing van de diskwalificatie kan alleen door de interclubleider.
Voorbeelden.

✓ Enkelspel:
o speler A tegen speler B : speler B geeft op (voorbeelden 1 – 4)
o diskwalificatie speler A (voorbeeld 5)
o laatste speler bezoekers afwezig (voorbeeld 6)
OVERWINNING
O
B

SPELSITUATIE
1
2
3
4
5
6

Opgave B in 1ste set na
eerste punt * (15/0 voor A)
Opgave B in 1ste set vóór
einde zesde spel bij stand
2/3 en 40/15 voor A*
Opgave B bij stand
6/7
7/6 (B won 1ste set)
Opgave B bij stand
6/2 3/6 0/5 (A won 1ste
set)
Diskwalificatie speler A bij
stand 4/6 6/2 6/6 (B won
1ste set)
6despeler bezoekers niet
aanwezig

West-Vlaanderen

UITSLAG
WINNAAR

SETS
O

B

SPELLEN
O
B

1

0

0/0 opgave °

2

0

12

0

1

0

2/3 opgave °°

2

0

12

3

1

0

6/7 7/6 opgave
°°

2

1

19

13

1

0

6/2 3/6 0/5
opgave °°

2

1

16

13

0

1

6/4 2/6 6/6
diskw. **

1

2

16

15

1

0

WO ***

2

0

12

0
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✓ Dubbelspel:
Na de overhandiging van het formulier ‘Ploegensamenstelling van de dubbelwedstrijden’
besluit de bezoekende ploeg zijn drie dubbelwedstrijden op te geven!
7 Opgave van bezoekende ploeg 1
0
0/0 opgave°
2
0
8 Opgave van bezoekende ploeg 1
0
0/0 opgave°
2
0
9 Opgave van bezoekende ploeg 1
0
0/0 opgave°
2
0
°
Bij “uitslag interclubwedstrijd” alleen aanvinken  bij “Opgave”.
°° Bij “uitslag interclubwedstrijd” eerst aanvinken  bij “Opgave” en nadien
bereikte stand invullen.

12
12
12

0
0
0

de

* Elit-webtoepassing duidt geen punten aan, maar alleen spellen.
** Bij “uitslag interclubwedstrijd”, eerst aanvinken  bij “Diskwalificatie” en nadien de
bereikte stand invullen.
*** Bij “uitslag interclubwedstrijd” alleen aanvinken  bij WO.
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Bijlage 7: Aantal terreinen en ploegen per speeldag – NIET INVULLEN
Mail dit document vóór 1 februari 2020 naar westvlaanderen@tennisvlaanderen.be
Of vul het digitale formulier in via deze link
Aantal terreinen gratis ter beschikking van de interclubcompetitie
Speeldag

Aantal
ploegen (1)

Outdoor
in de club

Outdoor
buiten de
club (2)

Indoor
gratis

Totaal

Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag vm
Zaterdag nm
Zondag vm
Zondag nm
(1)

nationaal + gewestelijk + jeugd.

(2)

Adres VERPLICHT op te geven (indien geen adres wordt er geen rekening gehouden
met de outdoor terreinen buiten de club voor het bepalen van het aantal
ploegen):

Ondergetekende, voorzitter en/of secretaris van _________________________________
Stamnummer club: ___________________________________________________________
verklaart hierbij de hierboven vermelde terreinen gratis ter beschikking te stellen van de
interclubcompetitie 2020.
Opgemaakt op _______________________________________________________________
Secretaris,

Voorzitter,

naam en handtekening

naam en handtekening
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Bijlage 8: Pouleverdeling 2020

Aantal
ploegen in
de reeks poules van
8

aantal poules
poules van
7

poules van
6

aantal speeldagen
poules van
5

poules van
4

voorronde

eindronde

1
2

samen met Oost-Vlaanderen
(aantal poules en speeldagen afhankelijk van deelname in Oost-Vlaanderen)

3
4
5

1

6
7

3
5

1
1

5

1

7

8

2

9

1

10

1

7
5

2

2

5

2

1

5

2

11

1

12

2

5

2

1

7

2

7

2

3

5

3

13

1

14

2

15
16

1

2

5

3

17

2

1

5

3

3

5

3

2

7

3

18
19

1

20

4

5

3

21

1

3

5

3

22

2

2

5

3

23

3

1

5

3

24

4

5

3

5

5

4

25
26

1

4

5

4

27

2

3

5

4

28

3

2

5

4

29

4

1

5

4

30

5

5

4

31

1

5

5

4

32

2

4

5

4

33

3

3

5

4

34

4

2

5

4

35

5

1

5

4

36

6

5

4
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Aantal
ploegen in
de reeks poules van
8
37

aantal poules
poules van
7

aantal speeldagen

poules van
6
2

poules van
5
5

38

3

4

39

4

40

poules van
4

voorronde

eindronde

5

4

5

4

3

5

4

5

2

5

4

41

6

1

5

4

42

7

5

4

43

3

5

5

4

44

4

4

5

4

45

5

3

5

4

46

6

2

5

4

47

7

1

5

4

48

8

5

4

49

4

5

5

5

50

5

4

5

5

51

6

3

5

5

52

7

2

5

5

53

8

1

5

5

54

9

5

5

55

5

5

5

5

56

6

4

5

5

57

7

3

5

5

58

8

2

5

5

59

9

1

5

5

60

10

5

5
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Bijlage 9: Reglement Supra-gewestelijke interclub
1. Bij supra-gewestelijke interclub is het Nationaal interclubreglement van kracht, inclusief
onderstaande bepalingen
2. Deelname
✓ Supra-gewestelijke interclub wordt georganiseerd als een gewest te weinig ploegen
(slechts 1 of 2) heeft in een bepaalde gewestelijke afdeling om een poule te kunnen
organiseren.
✓ Een ploeg is niet verplicht deel te nemen aan de supra-gewestelijke interclub.
✓ Bij niet-deelname aan de supra-gewestelijke interclub kan de ploeg geen aanspraak
maken op de gewestelijke kampioenstitel noch op deelname aan de intergewestelijke
eindronde.
✓ Als na afsluiten van de inschrijvingen (1 februari) blijkt dat er slechts 1 of 2 ploegen
ingeschreven zijn, dan worden de betrokken ploegen op de hoogte gebracht door hun
gewest met de vraag tegen 10 februari daaropvolgend te beslissen over al dan niet
deelname aan supra-gewestelijke interclub.
Als alternatief wordt hen de mogelijkheid geboden tegen 10 februari in te schrijven in
een andere reeks waar reeds minimum 3 ploegen voor zijn ingeschreven.
3. Loting : Enkel ploegen van aangrenzende gewesten kunnen worden samengevoegd in een
poule. Een poule kan bestaan uit ploegen van max. 2 verschillende gewesten. Indien er 2
ploegen van eenzelfde gewest zijn ingeschreven, dan worden beide ploegen in eenzelfde
poule geplaatst.
4. De ontmoetingen worden gespeeld op volgende speelmomenten
Heren
zondag
Heren 25, 55 en 60, Dames 25, 35, 45 en 55
zondag
Dames, Heren 35 en 45
zaterdag
Heren 65
donderdag
Heren 70
dinsdag
Dubbel Dames 50, Dubbel Heren 60
dinsdag
Dubbel Dames 60, Dubbel Heren 70
donderdag
Dubbel Gemengd 50-60
vrijdag
* Mits toestemming van beide ploegen kan het aanvangsuur verlaat

10u00
14u00
14u00
14u00
14u00
14u00 *
14u00 *
14u00 *
worden naar 19u00.

5. Eindronde
✓ Indien er 1 poule is: De eerste en tweede van de poule spelen de intergewestelijke
eindronde, ongeacht tot welk gewest de ploegen behoren.
✓ Indien er meerdere poules zijn:
o De eerste en tweede van de poule spelen de gewestelijke eindronde, ongeacht
tot welk gewest de ploegen behoren.
o De winnaar en finalist van de gewestelijke eindronde spelen de
intergewestelijke eindronde, ongeacht tot welk gewest de ploegen behoren.
West-Vlaanderen
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6. Catering : De thuisclub dient minstens 72 uur vooraf de bezoekers uit te nodigen en daarbij
duidelijk te vermelden of er al dan niet een maaltijd wordt aangeboden (en tegen welke
prijs). Er wordt verondersteld dat elke ploeg zijn eigen catering betaalt.
7. Klachten / overtredingen Klachten en overtredingen worden behandeld door de Hoofdzetel
Tennis Vlaanderen.
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