
  

T.C. ERTVELDE vzw (8043)        

 
Hospitaalstraat  10 

  9940 ERTVELDE 
http://www.tcertvelde.be 
 
 

 
Clubkampioenschappen T.C. Ertvelde 2022 
 
 
Ook dit jaar zullen er weer clubkampioenschappen georganiseerd worden. Aangezien ons hoogst geklasseerde 
clublid 50 punten heeft, blijft het maximum toegelaten aantal punten per team voor het dubbelspel ongewijzigd 
op 55 punten. Herinnering: in het dubbelspel dient iedereen een andere partner te zoeken t.o.v de vorige jaren! 
De kampioenschappen worden dus terug georganiseerd voor EH - ED - DH - DD - DG (alle reeksen onder 
voorbehoud van voldoende inschrijvingen). Het kampioenschap zal bestaan uit een voorronde (poulesysteem) die 
loopt over de maanden mei t.e.m. juli, en voor de geplaatsten, een eindronde (tabel met rechtstreekse 
uitschakeling) tijdens de maand augustus. 
 
Voor de goede orde volgen hieronder de richtlijnen/spelregels: 
 
Spelregels voor de voorrondes (poules) ENKELSPEL: 
 

• De wedstrijdplanning – wie tegen wie speelt en tijdens welke maand – zal de eerste week van mei aan de 
borden aangebracht worden.  

• Alle wedstrijden in het enkelspel worden gespeeld naar 2 winnende sets. Bij 6-6 in de 3de set wordt een 
normale tiebreak (naar 7 punten) gespeeld. 

• Dubbelwedstrijden mogen ook ingepland worden tijdens de damesavond, herenavond en aperitieftennis. 
Gevraagd wordt om geen heren dubbel in te plannen op dinsdagavond en geen dames dubbel op 
donderdagavond. 

• Enkelwedstrijden kunnen tijdens dames-, herenavond en  aperitieftennis enkel plaatsvinden indien een 
terrein beschikbaar is.  

• Teneinde de goede gang van het kampioenschap niet te verstoren wordt gevraagd dat enkel de 
gemotiveerde én beschikbare spelers/speelsters zich zouden inschrijven. ☺ 

• Poules zullen (naargelang het aantal inschrijvingen) bestaan uit 3 of 4 spelers/speelsters of dubbelparen. 
Iedereen speelt tegen iedereen in zijn poule. 

• Teneinde de poules min of meer even ‘zwaar’ te maken zal de ‘loting’ van de poules geleid worden (onder 
toezicht van één of meerdere ‘onschuldige’ getuigen) en hierbij zal rekening gehouden worden met 
enkelklassementen van 2022. 

• Indien een wedstrijd niet plaatsvindt in de geplande maand, verliezen (naargelang de situatie) één of 
beide spelers/teams een punt. In geval van overmacht (bv. kwetsuur, of andere geldige reden) zal de 
‘strenge maar rechtvaardige’ tornooileiding beslissen of, en aan wie, er punten toegekend worden. Alle 
spelers/teams dienen zich – in het kader van de democratie ☺ - bij deze beslissing neer te leggen.  

• Indien een wedstrijd, welke ingepland werd tijdens de laatste week van de maand, wegens de 
weersomstandigheden, niet kon doorgaan dient deze uiterlijk tijdens de 1ste week van de daaropvolgende 
maand gespeeld te worden. 
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• Teneinde verliespunten te vermijden is het van het grootste belang dat het wedstrijdresultaat 
onmiddellijk na de wedstrijd op de lijsten ingevuld wordt. 

• Hou er rekening mee dat ook tijdens de tornooimaanden (mei en augustus) de wedstrijden dienen 
gespeeld te worden. 

• Hou er tevens rekening mee dat, wie die zich in 3 reeksen inschrijft, mogelijks 3 wedstrijden per maand 
dient te spelen. 

• Wedstrijden mogen altijd vroeger gespeeld worden, maar nooit later dan de planning aangeeft.  

• Indien er voor een bepaalde reeks <4 inschrijvingen zijn gaat deze reeks in zijn geheel niet door. 

• Indien er voor een bepaalde reeks 4 inschrijvingen zijn gaat de voorronde niet door en komen de 
ingeschrevenen rechtstreeks op de eindtabel. 

• De winnaar van een wedstrijd ontvangt 1 punt – de verliezer krijgt geen punt. 

• Indien 2 spelers een gelijk aantal punten behalen, zal het resultaat van de onderlinge ontmoeting 
beslissend zijn voor de ranking.  

• Indien 3 spelers een gelijk aantal punten behalen, wint diegene die de meeste sets heeft gewonnen. 
Indien de stand daarna nog steeds gelijk is, wint diegene die de meeste games gewonnen heeft. 

• In geval van W.O. worden alle resultaten van de poulewedstrijden van de betreffende speler geschrapt. 

• In het belang van de ‘fairplay’ wordt van iedere speler / team gevraagd om iedere wedstrijd te spelen en 
voluit te gaan – ook al ben je reeds geplaatst of al maak je geen kans meer om door te gaan.   

• Het feit dat iemand zich inschrijft betekent dat hij/zij akkoord gaat met deze spelregels. 
 
Spelregels voor de voorrondes (poules) DUBBELSPEL: 
 

• Zelfde spelregels als voor het enkelspel. Uitzondering: de 3de set wordt in het dubbelspel niet gespeeld, 
maar vervangen door een MATCH tiebreak (naar 10 punten). 

• Voor de dubbelkampioenschappen word je geacht zelf een partner te kiezen; samen maximum 55 punten 
(enkelklassement). Zodoende heeft ieder clublid de mogelijkheid om aan te treden.  

• Bedoeling bij DH - DD en DG is om ieder jaar een andere partner te kiezen. Het is dus niet meer mogelijk 
om met dezelfde partner van een vorige editie aan te treden. 

• DG: Een tip aan de heren: wegens minder dames dan heren beschikbaar is het een kwestie van rap te 
zijn...  ☺  

• DG: Een tip aan de dames: wacht niet tot je uitgenodigd wordt. Neem zelf initiatief teneinde met je 
favoriete partner te kunnen aantreden. 

 
Spelregels voor de eindronde ENKEL & DUBBELSPEL: 
 

• Voor de eindronde zal gebruik gemaakt worden van een tabel met rechtstreekse uitschakeling. 

• Op deze tabel zullen, naargelang het aantal poules, minimum 4 tot maximum 8 spelers/teams geplaatst 
worden. 

• Ook voor de eindronde zal de loting ‘geleid’ zijn. (onder toezicht van één of meerdere onschuldige 
getuigen). 

• Het resultaat in de voorronde is van belang aangezien, in eerste instantie, een poulewinnaar zal uitkomen 
tegen iemand die 2e werd in een andere poule. 

• In tweede instantie zullen de enkelklassementen (of i.g.v. dubbelspel de som van de enkelklassementen) 
meespelen. 

• Finales worden ingepland op zaterdag 27 augustus vanaf 14u00. 
 
Inschrijvingen dienen ten laatste op 30 april 2022 binnen te zijn bij Hubert van Hevele. 
Via SMS: 0475/712619 
Via e-mail: hubert.van.hevele@telenet.be 
 
Noot 1: bij inschrijving voor dubbelspel vergeet niet je dubbelpartner te vermelden. 
Noot 2: NA 30 april worden geen inschrijvingen meer aanvaard!!  
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