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Toelichting jeugdinterclub 2017 
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Agenda: 

1. Kalender per ploeg en spelerslijsten 

2. Categorieën, ballen en speeldag/aanvangsuur 

3. Algemene punten jeugdinterclub 

4. Wat te doen vóór, tijdens en na een ontmoeting 

5. FairPlay-charter voor interclubspelers 

6. Vragen? 
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Categorieën en ballen 
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Speeldag/aanvangsuur 

Enkele belangrijke weetjes: 
- Mits onderling schriftelijk akkoord, kan de interclubontmoeting verplaatst 

worden tot ten laatste de zondag volgend op de officieel geplande speeldag. 
Dit schriftelijk akkoord dient vooraf gemaild te worden naar het gewestelijk 
secretariaat. 

- Het aanvangsuur kan wijzigen op vraag van een club, maar dit wordt tijdig 
medegedeeld. 

- Een jeugdwedstrijd mag nooit aanvangen na 20 uur. 
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Algemene punten jeugdinterclub (1/3) 
1. Per categorie worden de ploegen in poules ingedeeld. 
2. De winnaar van elke poule speelt een gewestelijke eindronde, 

met rechtstreekse uitschakeling, om de gewestelijk kampioen te 
bepalen. 

3. Deze gewestelijke eindronde wordt gespeeld op za 24 juni (J) en 
op zo 25 juni (M) in TC Koksijde !! 

4. De gewestelijke kampioenen spelen daarna nog een 
intergewestelijke eindronde.  De landelijke eindronde wordt 
gespeeld van 21 tot 27 aug in TC Beckhand (Beveren-Waas). 
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Algemene punten jeugdinterclub (2/3) 
5. Er worden 2 enkel en 1 dubbel wedstrijd gespeeld. 
6. Alle wedstrijden worden gespeeld naar 2 winnende sets. 
7. Het "tie-break" telsysteem (tot 7) zal toegepast worden bij 6-6 

stand in alle sets in het enkel.   In het dubbel wordt de derde set 
gespeeld als een match-tie-break tot 10. 
Bij de categorieën U9 en U11 wordt het "tie-break" telsysteem 
toegepast bij 3-3 stand.  In het dubbel wordt ook hier de derde set 
gespeeld als een match-tie-break tot 10. 
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Algemene punten jeugdinterclub (3/3) 
8. Voor U9 zijn de miditennis reglementen van toepassing 

(kleiner veld - enkel 18m x 6,5m  |  dubbel 18m x 8,23m). 
9. Enkelspel en dubbelspel  J/M U11 wordt op het enkelveld van een 

21m-terrein gespeeld. 
10. Door de organiserende club worden 4 ballen in goede staat ter 

beschikking gesteld. 
11. Per ontmoeting worden 2 terreinen ter beschikking gesteld.  Bij de 

U9 is dit geen verplichting. 
12. Elke ontmoeting wordt geleid door een interclubleider. 
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Wat te doen vóór een ontmoeting 
1. Wekelijks maakt Pascal de ploegsamenstelling op en verwittigt hij 

de spelers per mail die de volgende speeldag zullen spelen. 
2. De kapitein van de ploeg haalt het interclubmapje met de 

inschrijvingslijsten en het beknopt reglement op in het clubhuis. 
In dit mapje zit de uitnodiging om op verplaatsing te gaan en 
het ingevulde formulier ploegensamenstelling. 

3. Geef tijdig door aan Pascal wanneer je niet kunt spelen.  Wanneer 
ontmoetingen niet gespeeld worden, dan wordt de club hiervoor 
beboet!  Vermijden! 

4. Weet dat je steeds in het bezit moet zijn van je identiteitskaart. 
5. Vertrek tijdig als je op verplaatsing dient te spelen. 

http://www.tennisvlaanderen.be/infotheek-document?p_p_id=110_INSTANCE_bBWRf81Z7SY5&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_110_INSTANCE_bBWRf81Z7SY5_struts_action=/document_library_display/view_file_entry&_110_INSTANCE_bBWRf81Z7SY5_redirect=http://www.tennisvlaanderen.be/zoeken?p_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1%26_3_groupId%3D12301%26_3_keywords%3Dformulier%2Bploegensamenstelling%26_3_struts_action%3D/search/search%26_3_redirect%3D/zoeken&_110_INSTANCE_bBWRf81Z7SY5_fileEntryId=415822
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Wat te doen tijdens een ontmoeting 
1. Overhandig uiterlijk 15 minuten voor aanvangsuur van de 

ontmoeting de vereiste documenten aan de interclubleider 
(formulier ploegensamenstelling en identiteitskaarten). 

2. Na de enkels vul je het formulier in met de samenstelling van de 
dubbels. 
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Wat te doen na een ontmoeting 
1. Uitslagenblad controleren en nadien door de kapitein laten 

ondertekenen, hetzij digitaal met je paswoord van je login op de 
Tennis Vlaanderen website, of hetzij op papier met naam, 
voornaam, handtekening en geschreven: "geen opmerkingen". 

2. De kapitein van de ploeg deponeert het interclubmapje opnieuw 
in de doos in het clubhuis. 
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FairPlay-charter voor interclubspelers (1/5) 
Wees op tijd voor je ontmoeting (15' voor aanvang) 
Respecteer de planning en zorg ervoor dat je steeds 15 minuten voor 
aanvang van de ontmoeting aanwezig bent.  Op tijd komen getuigt ook 
van respect voor je tegenstander en de interclubleider die ervoor zorgt 
dat je op tijd aan je match kan beginnen. 

  
Zorg dat je steeds je identiteitskaart bij je hebt als je interclub 
speelt 
Alles wordt toch elektronisch bijgehouden?  Ja, maar ... de 
interclubleider kan op die manier je identiteit controleren. 
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FairPlay-charter voor interclubspelers (2/5) 
Tijdens een interclubmatch mag enkel de coach op de 
spelersbank raad geven aan de speler 
Enkel de coach die op het formulier ploegensamenstelling is vermeld, 
mag op de spelersbank plaatsnemen.  Hij mag enkel advies geven 
tijdens de rustperiode na elke set (setbreak) en ook tijdens elke 
kantwissel, met uitzondering van de kantwissel tijdens een tiebreak. 
Kan enkel een officiele coach zijn vanaf het niveau “initiator” (geen 
papa of mama meer). 
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FairPlay-charter voor interclubspelers (3/5) 
Je hebt 5 minuten opwarmingstijd 
Om het strakke schema te volgen, is de opwarmingstijd beperkt tot 5 
minuten.  Komt je tennismotor iets trager op gang ?  Dan kan je vooraf 
in je eigen club inslaan.  Echte diesels lopen de ochtend van hun match 
uiteraard een halve marathon. 

  
Respecteer je tegenstander 
Behandel je tegenstander zoals je zelf zou willen behandeld worden: 
sportief én boordevol 'tennisgoesting'. 
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FairPlay-charter voor interclubspelers (4/5) 
Roep de score duidelijk af en vermijd zo discussies 
Een eeuwenoude tenniswijsheid luidt als volgt: "waar men goed 
articuleert, wordt minder over de score gedebatteerd".  Oefen je 
"mompeliaans" dus ver weg van het terrein. 

  
Respecteer de interclubleider 
Deze vrijwilligers (!) doen hun uiterste best om de interclubontmoeting 
in goede banen te leiden.   Zij doen dit onbezoldigd én in hun vrije tijd, 
toon waardering voor hun inspanningen.  Mocht je een opmerking 
hebben over een beslissing, blijft tactvol en positief.   Net als zij. 
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FairPlay-charter voor interclubspelers (5/5) 
Wees sportief voor beide partijen 
Ouders, vrienden of kennissen, het maakt niet uit: sportieve 
supporters zijn meer dan welkom.  Applaus voor mooie punten van 
beide spelers maakt de match nóg leuker om bij te wonen. 

  
Interclub is in de eerste plaats bedoeld ... 
als een gezellige dag samen met je vrienden, al wil je natuurlijk liefst 
winnen ... 
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