
TC Field organiseert elk jaar een wintercompetitie voor spelers die op regelmatige basis 

vriendschappelijke wedstrijdjes willen spelen. Iedereen is van harte welkom om deel te nemen. Het is 

de ideale manier om kennis te maken met andere spelers en je tennisvaardigheden aan te scherpen. De 

spelers worden ingedeeld in groepen van gelijkwaardig tennisniveau zodat iedereen plezier beleeft aan 

de wedstrijden.  

 

COMPETITIEVERLOOP EN WEDSTRIJDREGLEMENT 

 

Duur van de competitie 

Deze wintercompetitie start op 7 september 2020 en loopt tot 4 april 2021. De competitie is onderverdeeld in 

3 periodes van ongeveer 9 weken. De exacte speelperiodes worden aangegeven op het wedstrijdschema dat 

je aan de start van elke nieuwe speelperiode kan downloaden van de nieuwe site. 

 

Indeling van de competitie 

De ingeschreven spelers worden op basis van hun tennisniveau ingedeeld in een reeks.  

U dient elk 8 wedstrijden te spelen tenzij anders vermeld. Dit herhaalt zich 3 keer per seizoen. 

Binnen de tijdspanne van één periode speel je als deelnemer één wedstrijd tegen elke andere speler van jouw 

groep. Dat betekent dat je ongeveer 8 wedstrijden per periode zal spelen. Als je groep kleiner is en je 

daardoor minder dan 8 wedstrijden moet spelen, dan krijg je een ‘vrije wedstrijd’ die je tegen om het even 

wie van de wintercompetitie kan spelen, indien je met iemand buiten de competitie wil spelen betaald deze 

5€. De resultaten van zo’n vrije wedstrijd tellen niet mee voor de competitie, maar dien je deze wel te 

noteren in het uitslagenboek. Als je een vrije wedstrijd hebt, dan staat deze ook steeds vermeld op het PDF 

wedstrijdschema dat je aan het begin van elke periode vindt op de site. 

Inschrijven voor de wintercompetitie is niet vrijblijvend: als je je inschrijft in een reeks wordt van je 

verwacht dat je ALLE geplande wedstrijden speelt binnen de daarvoor voorziene periode !  

 

Beschikbare reeksen 

Spelers kunnen kiezen om zich in te schrijven in een midweek reeks of een weekend reeks. Spelers die 

inschrijven voor een midweek reeks, plannen enkel wedstrijden in op weekdagen tussen 9.30u ‘s morgens en 

18.30u ‘s avonds. Spelers die inschrijven voor een weekend reeks kunnen ook wedstrijden inplannen tussen 

9.30 en 18.30 en na 21.30op elk gewenst tijdstip in de week of in het weekend. Indien men door de week wil 

spelen na 21.30 dient men te reserveren via de bar. Spelers die over voldoende vrije tijd beschikken kunnen 

uiteraard ook voor meer dan één reeks inschrijven. Volgende reeksen zijn beschikbaar: 

Volgende reeksen zijn beschikbaar: Weekend reeksen: dames, heren, dubbel, jeugd 

     Midweek reeksen: dames, heren, dubbel 

     Jeugd mag zowel in het weekend als door de week spelen 

De dubbel reeks is een gemengde reeks. Dus een dubbel koppel mag zowel uit twee dames, twee heren als 

een dame en een heer bestaan. Indeling in de poules gebeurt op basis van het tennisniveau van het 

dubbelkoppel. 

MEN KAN ALLEEN NOG DEELNEMEN VOOR 3 REEKSEN, DUS NIET MEER STARTEN IN 

DE 2E OF 3E REEKS, DIT OM ORGANISATORISCHE REDENEN 

 

 

 

 

 



Inschrijvingen voor de competitie 

Inschrijven voor de wintercompetitie kan tot uiterlijk 17 augustus. De betaling van je inschrijving 

moet op onze rekening staan voor 20 augustus. Wie tegen 20 augustus niet betaald heeft, wordt niet 

opgenomen in de wedstrijdplanning en kan dus niet deelnemen aan de wintercompetitie. 

Inschrijven voor de competitie doe je best online via de website maar kan eventueel ook nog altijd manueel 

via een papieren inschrijvingsformulier gebeuren. Klik op ‘inschrijvingen’ en vul alle gevraagde gegevens 

in. Het is vooral belangrijk dat je je VTV nummer correct invult. Als je niet over een VTV nummer 

beschikt, neem dan contact met onze administratie zodat wij je kunnen helpen bij het inschrijven. Als je 

inschrijft voor een dubbelreeks, moet je ook het VTV nummer van je dubbelpartner correct ingeven bij de 

inschrijving. 

 

Inplanning van de wedstrijden 

Iedere speler vindt op de website een overzicht van zijn wedstrijden die hij dient te spelen voor de huidige 

periode. Hij kan via de website ook een wedstrijdformulier downloaden met daarop de namen en 

contactgegevens van alle spelers in zijn groep en een lijst met de wedstrijden die hij dient te spelen in deze 

periode. De spelers bepalen in onderling overleg zelf de datum en het tijdstip waarop ze hun wedstrijden 

spelen. Als iedereen afwacht tot de laatste weken om dan nog snel al zijn wedstrijden in te plannen loopt het 

gegarandeerd spaak. Laat je dus niet verrassen en begin onmiddellijk je wedstrijden in te plannen bij de start 

van een nieuwe periode.  

Spelers zijn volledig vrij met het inplannen van de wedstrijden maar dienen daarbij wel rekening te houden 

met de reeks waarvoor ze zich hebben ingeschreven. Spelers die ingeschreven zijn voor een midweek reeks, 

plannen enkel wedstrijden in op weekdagen tussen 9.30u ‘s morgens en 18.30u ‘s avonds. Spelers die 

ingeschreven zijn voor een weekend reeks kunnen wedstrijden inplannen op elk gewenst tijdstip tussen 

9.30h en 18.30h en na 21.30h in de week of in het weekend. 

de wedstrijd nog niet gespeeld is! 

Ziekte, kwetsuren, forfait... 

Iedere deelnemer aan de wintercompetitie verbindt er zich toe om al de geplande wedstrijden te spelen 

binnen de daarvoor voorziene periode.  Een reeds ingeplande, maar nog niet gespeelde wedstrijd kan steeds 

verschoven worden naar een andere datum als je je tegenspeler hiervan ten laatste de dag voor de geplande 

wedstrijd op de hoogte brengt en meteen een nieuwe datum afspreekt.  

Indien een speler gekwetst of ziek is en kan zijn wedstrijden niet uitstellen naar een later tijdstip, kan hij zich 

uitzonderlijk laten vervangen door een speler met ten hoogste hetzelfde tennisklassement en dezelfde sekse 

als hij zelf. Indien hij geen vervanger kan vinden, geeft hij forfait voor de wedstrijd. Tevens dient de 

wedstrijdleiding op de hoogte gebracht te worden, zo niet wordt dit automatisch een forfait. 

INDIEN EEN SPELER ZONDER GELDIGE REDEN OF VERWITTIGING NIET KOMT 

OPDAGEN VOOR EEN AFGESPROKEN WEDSTRIJD, DAN VERLIEST HIJ DEZE 

WEDSTRIJD MET FORFAIT MET EEN STAND VAN 1-0 EN TWEE PUNTEN VOOR DE 

TEGENPARTIJ. 

HET ANNULEREN VAN EEN PLEIN GEBEURT TEN LAATSTE OM 11H IN DE 

VOORMIDDAG. ANDERS IS HET EEN WO. GELIEVE REKENING TE HOUDEN MET JULLIE 

TEGENSTANDER EN ANDERE SPELERS, ANDERS KOMT MEN OP DEN DUUR IN DE 

PROBLEMEN MET PLEINEN 

 

 

 

 



Online reserveren. 

 

Het inplannen van een wedstrijd gebeurt op de site van tennis vlaanderen. 

Om online een terrein te reserveren heb je een lidnummer van Tennis Vlaanderen nodig. Ook spelers die bij 

een andere club aangesloten zijn, kunnen op ons reserveringsysteem inloggen met hun lidnummer. 

U kan uw reservatie op Tennis Vlaanderen nog wissen of wijzigen tot 24 uur voor uw reservatie. 

Als er iets niet helemaal duidelijk is of er lukt iets niet, kan je altijd bij Miet, Bart en de bar terecht om meer 

informatie of hulp vragen. Op de club is ook een computer voorzien, waarop reservaties gemaakt kunnen 

worden. 

 

Scoresysteem en puntentelling 

Er wordt 1 uur gespeeld met doortelling van punten. In dat uur is ook de eventuele opwarming inbegrepen. 

Er worden dus geen sets gespeeld, de games worden gewoon doorgeteld. Na exact 1 uur (bij het 

gongsignaal) wordt de wedstrijd afgebroken. De game die op dat moment nog bezig was telt niet mee in het 

eindresultaat. De speler die het meeste aantal games achter zijn naam wist te schrijven krijgt 2 punten, de 

verliezer krijgt 0 punten. Bij een gelijkspel krijgt elke speler 1 punt. 

 

De spelers worden gerangschikt volgens het aantal punten dat ze verdienen tijdens de wedstrijden. Bij 

spelers die een gelijk aantal punten hebben wordt gekeken naar het onderling duel en daarna het verschil van 

het totaal aantal gewonnen en verloren games. Een speler die een hoger positief verschil tussen gewonnen en 

verloren games heeft staat boven een speler met een lager positief verschil. 

 

Op het einde van elke periode spelen de twee spelers die het hoogst gerangschikt staan in hun reeks, een 

finale wedstrijd. De twee spelers die binnen hun groep het hoogst gerangschikt staan gaan daarna op naar 

een hogere groep en de twee spelers die het laagst gerangschikt staan, zakken af naar een lagere groep. 

Indien grote verschillen in tennisniveau worden vastgesteld, kan het zijn dat er grotere aanpassingen 

gebeuren. Het uiteindelijke doel is steeds de groepen zo evenwichtig mogelijk uit te balanceren en het is aan 

de wedstrijdleiding om hierover te beslissen. 

 

Online opvolging via de wintercompetitiewebsite 

De wintercompetitie wordt online opgevolgd. Dat wil zeggen dat de spelers na elke wedstrijd zelf de 

wedstrijdresultaten ingegeven op de website van de wintercompetitie. Dit kan ter plaatste op de computer 

van de club.  

De winnaar geeft binnen de 24 uur na de wedstrijd het wedstrijdresultaat in op de website, hierna kan men 

zijn score niet meer in geven. 

 

Inschrijvingsgeld 

Het inschrijvingsgeld bedraagt 125 euro per enkelreeks en 130 euro voor een dubbelreeks. Spelers die geen 

lid zijn van Tennis Vlaanderen betalen eenmalig 20 euro extra. Hiervoor wordt hun lidmaatschap bij Tennis 

Vlaanderen in orde gemaakt zodat zij gebruik kunnen maken van de terreinreservatiewebsite van Tennis 

Vlaanderen en verzekert zijn wanneer ze spelen. 

 

Vroegtijdig verlaten van de competitie 

Iemand die de competitie vroegtijdig verlaat, om wat voor reden ook, heeft geen recht op terugbetaling van 

het inschrijvingsgeld. 

 



Fairplay en betwistingen 

Van alle deelnemers wordt verwacht dat zij zich houden aan de regels van de fairplay. Indien er toch 

discussies zouden ontstaan, dan heeft de wedstrijdleiding het laatste woord. 

 


