
INTERCLUB 2019 
 
Bij iedere jaarwisseling start reeds de voorbereiding van het komende seizoen. De eerste grote 
activiteit is de interclub, waarvoor iedereen die wenst deel te nemen zich kan inschrijven door 
onderstaand inschrijvingsstrookje in te vullen. De inschrijving is verplicht. In het clubhuis zijn 
ook inschrijvingsstrookjes ter beschikking voor de geïnteresseerden.  
De jeugdinterclub wordt geregeld in samenwerking met de trainers. De jeugdspelers 
ontvangen te gepaste tijde, tijdens hun lessen, inschrijvingsstrookjes om zich hiervoor in te 
schrijven. Jeugdspelers die ook bij de volwassenen willen spelen moeten ook het onderstaand 
inschrijvingsstrookje invullen.  
OPGELET: spelers behorend tot U13 kunnen bij de volwassenen spelen als ze minstens 30 
punten hebben – spelers behorend tot U15 moeten minstens 15 punten hebben om in 
volwassenen-reeksen te kunnen meespelen.  
Door de invoering van de nieuwe klassementen werden het minimum en maximum punten 
van sommige afdelingen bijgestuurd (zie hieronder).  
Je kan op een zondag maar deelnemen aan één ontmoeting, bij de Heren of Heren (4spelers) 
of H25 – op een zaterdag kan je spelen bij de Dames of Dames25.  
 
Categorie Afd. Punten Categorie Afd. Punten 
Heren 1 441-520 Dames 1 271-340 
6 spelers 2 361-440  2 201-270 
 3 281-360  3 141-200 
 4 201-280  4 96-140 
 5 141-200  5 61-95 
 6 91-140  6 26-60 
 7 41-90  7 12-25 
 8 18-40    
Heren 1 271-340    
4 spelers 2 201-270    
 3 141-200    
 4 96-140    
 5 61-95    
 6 26-60    
 7 12-25    
Heren25 5 61-120 Dames25 1 141-240 
4spelers 6 26-60  2 76-140 
zondag 7 12-25  3 36-75 
    4 12-35 
    5 12-20 
Heren35 1 211-285 Dames35 1 76-170 
 2 141-210  2 36-75 
 3 76-140  3 12-35 
 4 36-75    
 5 12-35    
 6 12-20    
Heren45 1 211-285 Dames45 1 71-140 
 2 141-210  2 41-70 
 3 76-140  3 12-40 
 4 36-75    
 5 12-35    



Heren55 1 76-170 Dames55 1 71-140 
 2 36-75  2 41-70 
 3 12-35  3 12-40 
Heren60 1 71-140    
 2 41-70    
 3 12-40    
Heren65 1 71-140    
 2 41-70    
 3 12-40    
Heren70 1 71-140    
 2 41-70    
 3 12-40    
 
 
RECREATIEVE DUBBEL INTERCLUB 
 
DD50 1 81-120 ptn 2 41-80 3 12-40 4 verschillende dubbel 

damesploegen 
DD60 1 51-80 ptn 2 26-50 3 12-25 4 verschillende dubbel 

damesploegen 
DG5060  1 81-120 ptn 2 41-80 3 12-40 4 verschillende gemengde 

ploegen 
DH60  1 81-120 ptn 2 41-80 3 12-40 4 verschillende dubbel 

herenploegen 
DH70 1 36-60 ptn 2 12-35   4 verschillende dubbel 

herenploegen 
 
Er wordt gepeeld met de dubbelklassementen. 
 
JEUGDREEKSEN 
 
 Afdeling 1 

 
Afdeling 2 Afdeling 3 Afdeling 4 

U9(gemengd) – oranje bal Open max. 15 ptn  max. 6 ptn   
J/M U11 – groene bal  Open max. 35 ptn max. 20 ptn  Max. 6 ptn 
J/M U13 Open max. 35 ptn max. 20 ptn max. 6 ptn 
J/M U15 Open max. 50 ptn max. 30 ptn max. 10 ptn 
 
De U11 – afdeling 1 – spelen met een hare bal op een maxi-terrein  
 
De geboortedata voor de leeftijdsreeksen zijn de volgende: 
Heren25 Geboren in 1994 of vroeger Dames25 Geboren in 1994 of 

vroeger 
Heren35 Geboren in 1984 of vroeger Dames35 Geboren in 1984 of 

vroeger 
Heren45 Geboren in 1974 of vroeger Dames45 Geboren in 1974 of 

vroeger 
Heren55 Geboren in 1964 of vroeger Dames55 Geboren in 1964 of 

vroeger 



Heren60 Geboren in 1959 of vroeger   
Heren65 Geboren in 1954 of vroeger   
Heren70 Geboren in 1949 of vroeger   
 
De geboortedata voor de jeugdreeksen zijn de volgende: 
 
U9 Geboren in 2010 of later 
U11  Geboren in 2008 en 2009 
U13 Geboren in 2006 en 2007 
U15 Geboren in 2004 en 2005 
 
AANDACHTSPUNTEN 
- HET LIDGELD VAN ALLE INTERCLUBSPELERS – VOLWASSENEN 

EN JEUGD – DIENT BETAALD TE WORDEN VOOR 26 januari 2019. 
- Je mag je maar inschrijven in ÉÉN ploeg (uitzondering combinatie EH en EH+35) – 

een ploeg telt minimum 2 reservespelers. 
- De spelers dienen de interclubballen zelf te betalen. Dit gebeurt aan kostprijs. De club 

koopt zelf de tennisballen aan (welk type van bal is nog niet gekend). Een ploeg mag 
ook met een ander type bal spelen (zelf aankopen), het merk moet wel goedgekeurd 
zijn door de VTV. Elke enkelwedstrijd wordt met nieuwe ballen gespeeld. 

- Elke ploeg verbindt er zich toe te helpen bij een activiteit van de club (nacht der 
dubbels, zomertornooi, restaurantdag, ...). 

- Speeldagen voor Heren35, Heren55, Dames35, Dames45 en Dames55: op maandag, 
dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag – aanvangsuur: ten laatste om 19.00 uur. 
De thuisploeg bepaalt de speeldag.  

- De Heren en Heren25 spelen op zondag (9.00 of 14.00 uur), de Dames, Dames25 en 
Heren45 op zaterdag (14.00 uur) – volgens het VTV-reglement hebben de Dames 
voorrang op de Heren45 om hun wedstrijd te starten om 14 uur. Voorbeeld: als er 
zaterdagmiddag 4 Damesploegen en 2 Heren45-ploegen gepland staan, speelt altijd 
één Heren45-ploeg om 18 of 19 uur. Voor de Heren35 hebben ook de ploegen die in 
de hoogste afdelingen aantreden voorrang om op vrijdagavond te spelen. 

- Heren met 4 spelers en Heren25 spelen op zondag op 2 terreinen. Per speeldag mag 
een speler slechts aan één ontmoeting deelnemen, uitgezonderd meisjes mogen ook 
deelnemen bij de Dames. Heren spelen in een ploeg met 6 spelers of met 4 
spelers of bij de Heren25 - Dames spelen bij de Dames of Dames25.  

- Voor alle categorieën dient de thuisploeg voor wedstrijden op maandag, dinsdag, 
woensdag en donderdag vier terreinen van hetzelfde speeloppervlak ter beschikking te 
stellen (clubs met minder dan 4 terreinen moeten alle terreinen beschikbaar stellen), 
voor vrijdag en zaterdag minimum twee terreinen. Bij de Heren (zondag) dient de 
ontmoeting op minimum 3 terreinen te worden gespeeld, behalve indien de club 
slechts over 2 terreinen beschikt of er in dezelfde club verscheidene ontmoetingen 
worden gespeeld. Opmerking: voor uitgestelde ontmoetingen (kan enkel bij slecht 
weer) moeten slechts twee terreinen voorzien worden (ipv 4). 

- Indien er niet voldoende buitenterreinen beschikbaar zijn kan er bij droog weer ook 
indoor gespeeld worden (thuisploeg beslist) op voorwaarde dat er geen ander 
schoeisel dan voor de buitenterreinen vereist is en niet tegen betaling. IEDERE 
PLOEG KAN VERPLICHT WORDEN INDOOR TE SPELEN, 
ONGEACHT DE WEERSOMSTANDIGHEDEN 

- Ingeval van slecht weer en beide ploegen gaan akkoord om indoor te spelen (dit geldt 
ook bij uitstel) kan de thuisploeg vragen om aangepast schoeisel te dragen. Dit moet 



dan gratis ter beschikking gesteld worden door de thuisploeg. De maximum kostprijs 
per indoorwedstrijd bedraagt maximum 5 euro voor de bezoekende ploeg.  

- Jeugdontmoetingen zijn op zaterdagvoormiddag. De thuisploeg bepaalt het 
aanvangsuur. Jeugdontmoetingen mogen altijd vroeger gespeeld worden, bijvoorbeeld 
woensdagnamiddag. NOOIT later dan zaterdag of zondag, behalve uitgestelde 
ontmoetingen wegens weersomstandigheden. 

- Alle meisjesontmoetingen en de categorie U9 mogen ook doorgaan op 
zondagvoormiddag. De thuisploeg bepaalt de dag en aanvangsuur. Indien 
meisjesontmoetingen op zaterdagvoormiddag worden gepland, dan moeten UM13 en 
UM15 om 9.00 uur starten of zo vroeg mogelijk 

- Reglementen zijn opgesteld voor een goed verloop van de interclubontmoetingen en 
gelden dan ook voor iedereen. Het mag evenwel niet de bedoeling zijn om misbruik 
te maken van de reglementen. Het gezond verstand en vooral de sportiviteit moet nog 
altijd primeren. 

 
INSCHRIJVEN 
Inschrijven kan door het onderstaand inschrijving strookje af te geven in de cafetaria van de 
tennishal of uw ploeg mailen naar alex.gacoms@telenet.be. 
Voor een individuele inschrijving kan niet gegarandeerd worden dat je bij een ploeg kan 
meespelen. 
Inschrijven kan tot en met zaterdag 26 januari 2018 - 10 uur – zowel per mail als met 
onderstaand inschrijvingsstrookje. 
De inschrijvingen voor de jeugdinterclub worden geregeld door de trainers. De jeugdspelers 
ontvangen daarvoor de nodige info van hun trainers.  
"------------------------------------------------------------------------------- 

Individuele inschrijving volwassenen Interclub 2019 (de club kijkt na of je in een ploeg kan 
meespelen) 
Naam:_________________________________________ Voornaam:___________________ 
Geboortedatum:_______________  Geslacht: ______  Klassement: ______  
Adres:__________________________________________________________________________
___ 
Telefoon:____________________ GSM ____________________ 
 
Ik wens interclub te spelen in één van de volgende reeksen (meerdere keuzes mogelijk): 
 Heren  H+25  H+35  H+45   H+55  H+60  H+65  Dames   D+25  D+35  D+45  D+55 
 
"----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ploeg inschrijving volwassenen Interclub 2019 (aanduiden kapitein + vermelden gewenste 
afdeling) 
 Heren  H+25  H+35  H+45   H+55  H+60  H+65  Dames   D+25  D+35  D+45  D+55 
Voor de Heren - gelieve te vermelden met 4 of 6 spelers  
 
Rks Naam Voornaam Klassement Telefoon Kapitein (K) 

vervanger (V) 
1      
2      
3      
4      
5      
6      



7      
8      
9      
10      
 


