
 

  

PADEL INTERCLUB ONTMOETING 

Hieronder een beknopte handleiding voor het goede verloop van een padel interclub ontmoeting. Een voorwaarde om goed 

te organiseren is dat iemand van de thuisploeg (of de padelverantwoordelijke/ploegkapitein) een PC heeft met toegang 

tot internet en ELIT op de club.  

ELIT opstarten: http://elit.tennisvlaanderen.be:7778/forms/frmservlet  

Lees meer over ELIT: https://www.tennisvlaanderen.be/elit-clubtoepassing (na inloggen als clubbestuurder) 

Indien je in ELIT wil werken moet je zorgen dat je club je in ELIT toegang geeft als ‘interclubleider’ (ELIT > Toegangsbeheer 

> gebruikers). Als je geen log-in hebt, kan je deze bekomen via de hoofdgebruiker van de club.  

ELIT 

✓ Stap 1: ELIT > interclub > spelers inschrijven > ‘afdrukken spelerslijst’ (ofwel sla je op als PDF ofwel druk je de 

spelerslijst af >>> van belang als controle vooraf  

o Staat iedereen vermeld op de spelerslijst? De club kan spelers toevoegen aan de spelerslijst tot de 

laatste reservedag van de poules. 

o Zorg dat iedereen zich bewust is van zijn padelklassement zodat je geen spelers opstelt met een te hoog 

klassement (spelen in een lagere afdeling dan je klassement mag niet – uitgezonderd P1000 in P750 open) 

of te laag klassement (maximaal spelen in 1 afdeling hoger dan je klassement).  

 

 

 

 

✓ Stap 2: interclub > ‘organisatie ontmoeting’ 

 

✓ Stap 3: datum ontmoeting selecteren en ‘ophalen ontmoetingen’ > selecteer de ontmoeting waarvoor je ploegen wil 

invullen en scores ingeven 

 

✓ Stap 4: vanuit spelerslijst spelers toevoegen aan de ploegensamenstelling “Dubbels” (min. 4, max.  8). Je kan 

eenvoudig spelers zoeken op naam met de zoekfunctie. Zorg er zeker voor dat je geen spelers selecteert van een 

hogere afdeling dan de afdeling van de ontmoeting!  
 

 

 

 

 

 

 

http://elit.tennisvlaanderen.be:7778/forms/frmservlet
https://www.tennisvlaanderen.be/elit-clubtoepassing


 

  

 

 

 

✓ Stap 5: via tabblad “uitslagen”, ga je naar 1e dubbel. Onderaan kan je via keuzemenu’s spelers selecteren uit je 

ploegensamenstelling. Als er een fout gebeurt, ontvang je een foutmelding onderaan bij “Controles 

thuisploeg/uitploeg”. Bij foutmelding kan je verder spelen en ook uitslag ingeven. Alleen zal dit bij controle na het 

interclubweekend leiden tot een forfaitscore … dus zeker opletten!!! Mogelijke foutmeldingen zijn: 

 
✓ “Er zijn ploegen die meer dan 1 keer voorkomen in deze ontmoeting” 

Indien éénzelfde duo effectief 2x speelde binnen éénzelfde ontmoeting, krijgt de ploeg in overtreding een 

Forfait voor de volledige ontmoeting. Indien beide ploegen een overtreding maken, krijgen beide ploegen 

forfait. 

✓ “Er staan spelers meerdere keren in een dubbelrotatie” 

Indien éénzelfde speler effectief 2x speelde binnen éénzelfde dubbelronde (vb bij achter/na elkaar spelen 

wedstrijd 1 en 2), krijgt de ploeg in overtreding een WO voor de wedstrijden waarin deze speler voorkomt. 

✓ “Ingeschreven in een hogere afdeling en mag dus niet meespelen in deze ploeg” 

Indien een speler met een te hoog padelklassement aantreedt, krijgt de ploeg in overtreding een WO voor 

de wedstrijden waarin deze speler voorkomt.  

✓  “Te veel punten per opgestelde ploeg/ Maximaal 1500 ptn per opgesteld duo” (enkel van toepassing in 750 

afdeling) 

Indien een opgestelde ploeg meer dan 1500 ptn per duo heeft, krijgt de ploeg in overtreding een WO voor 

deze wedstrijden.  

✓ “Ingeschreven in een te lage afdeling en mag dus niet meespelen in deze ploeg” 

Indien een speler met een te laag padelklassement aantreedt (meer dan 1 klassement lager dan de afdeling 

waarin gespeeld wordt), krijgt de ploeg in overtreding een WO voor de wedstrijden waarin deze speler 

voorkomt.   

✓ “Deelgenomen aan meer dan 1 ontmoeting in dezelfde categorie en afdeling op dezelfde speeldag” 

Indien een speler meerdere ontmoetingen speelt op dezelfde speeldatum (oorsponkelijke speeldatum telt 

voor vervroegde/uitgestelde wedstrijden), krijgt de ploeg in overtreding een WO voor de wedstrijden waarin 

de speler voorkomt (in de laatst gespeelde ontmoeting).   

✓ Wedstrijden gespeeld met een speler die op de dag van de ontmoeting nog niet op de spelerslijst staat, 

resulteren in WO’s voor deze wedstrijden. 

 



 

  

✓ Stap 6: uitslagen ingeven. Deze geef je eveneens in in uitslagenblad door te klikken op uitslag. Je duidt aan wie de 

wedstrijd gewonnen heeft en noteert de score vanuit het standpunt van de winnaar (dus ongeacht thuis of uitploeg, 

als je wint, duid je de winnende ploeg aan en noteer je bijv 9 – 3). 

 

 

 

 

 

✓ Stap 7: na de ontmoeting tekenen de beiden ploegkapiteinen het uitslagenblad. Dit doe je door lidnr. in te geven en 

je paswoord website Tennis Vlaanderen. Als de padelverantwoordelijke ook interclubleider is (vanuit tennis), kan 

hij tekenen als interclubleider. Dit laatste is echter niet nodig. 

 

✓ De thuisploeg is verantwoordelijk voor het invullen van de uitslagen van de ontmoeting in ELIT voor 

maandagochtend 9u. Indien de uitslagen van de ontmoeting niet ingevuld zijn vóór donderdag 9u krijgt de 

thuisploeg een Forfait. 

 

 
Succes en enjoy!!! 

 


