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REGLEMENT INTERCLUB 
volwassenen 

WAT 
Interclub is een ploegen-competitie van Tennis Vlaanderen, waaraan zowel heren- als 

damesteams kunnen deelnemen in verschillende leeftijdsklassen (jeugd en volwassenen) en 

in verscheidene punten reeksen. Reeksen worden bepaald op ‘single’ punten van de spelers. 

Nieuw sinds 2018 is dat er ook een Interclub Dubbel Gemengd doorgaat in de periode 

augustus-september. 

De poulewedstrijden bij de gewone Interclub (Heren/Dames) in de voorronde vinden 

doorgaans plaats in de maanden april en mei. TC De Merel speelt dan zijn wedstrijden 

binnen de provincie Antwerpen. Aansluitend wordt in mei/juni de volgende ronde (met 

directe uitschakeling) gespeeld. De winnaar daarvan mag zich kampioen van Antwerpen 

noemen. Alle regio-winnaars nemen het vervolgens tegen elkaar op in de eindronde in 

augustus/september voor het kampioenschap van België. 

Op de website van Tennis Vlaanderen kan je allerhande informatie terugvinden over deze 

Interclub-competitie, alsook de speelkalender en de resultaten van de wedstrijden. 

Dit reglement is aanvullend aan het interclubreglement van Tennis Vlaanderen. 

AANDACHTSPUNTEN 

1. Leden moeten Tennis Vlaanderen aansluiting hebben in onze club. 

2. Transfers moeten voor 15 januari aangevraagd worden via persoonlijk dashboard 

van Tennis Vlaanderen 

3. Ploegen moeten voor 1 februari ingeschreven worden. 

4. Ieder lid kan toegevoegd worden aan de spelerslijst tot 15 juni. 

5. Kapitein of afgevaardigde moet aanwezig zijn op de vergadering ( nov/dec) 

6. Alle leden zijn in het bezit van hun identiteitskaart op elk speeldag. 
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BENODIGDE MATERIALEN 

1. formulier ploegensamenstelling 

2. formulier maaltijd 

 

AFSPRAKEN 

1. Als kapitein moet je alle spelers doorgeven voor de ontmoeting, ten laatste 

vrijdag, via het formulier “ploegensamenstelling” aan Guy Dierick. 

2. Spelers die bij een thuiswedstrijd op het wedstrijdblad staan, kunnen tijdens deze 

ontmoeting geen terrein reserveren. 

3. Wees op tijd, een kwartier voor aanvang van de wedstrijden. 

vrijdag 17.45u 

zaterdag 13.45u (heren en dames) 

zondag 9.45u (heren) 

zondag 13.45u (dames) 

4. Je moet bij aanvang aanwezig zijn met drie spelers, om de ontmoeting te kunnen 

winnen. 

5. De interclubleider beslist op welke terreinen er gespeeld wordt. Elke ploeg bestaat 

uit 6 of meer spelers. Je kan maar in 1 ploeg actief op de lijst staan. Alle spelers 

van TC De Merel worden automatisch op de interclublijst als reservespeler 

ingeschreven. 

6. Elke ontvangende ploeg koopt voor aanvang van de ontmoeting 4 kokers ballen 

van de interclubleider voor 20€.  

7. Elke deelnemer betaalt een bijdrage van 10€ per seizoen, dit ter vergoeding van 

de   interclubleider van dienst. (50€/dag) Heb respect voor de interclubleiders, ze 

zijn vrijwilligers die hun vrije tijd opofferen om deze job te doen. Denk positief 

mee. 

8. Eventuele boetes, opgelopen bij Tennis Vlaanderen door het niet naleven van het 

interclubreglement, worden door de ploeg zelf betaald. 

9. De kapitein handtekent na elke ontmoeting het formulier bij de interclubleider. 
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MAALTIJDEN 

Tennis Vlaanderen heeft regels opgesteld voor het trakteren van eten. Elke thuisploeg 

moet eten voorzien. “Alleen de spelers die op het formulier staan en effectief gespeeld 

hebben, dient men te trakteren. (max 6p)” Men mag ook elke speler op het formulier 

trakteren, maar maak hierover goede afspraken voor de ontmoeting begint. Idealiter 

gebeurt dit vooraf via e-mail. 

Onze afspraken hieromtrent : 

1. Elke vaste interclubspeler betaalt 20€ voor 2 maaltijden (eigen maaltijd en 

tegenspeler) a ratio van het aantal thuisontmoetingen in de voorronde.  

( 2 thuisontmoetingen = 40 euro, 3 thuisontmoetingen = 60 euro ) 

2. De totale som van de ploeg wordt door de kapitein na loting overgemaakt aan de 

uitbating. 

3. In de eindronde betaal je 10€ per persoon voor elke thuisontmoeting. De uitbating 

voorziet een maaltijd voor de bezoekende ploeg. 

4. Meer maaltijden, voor extra spelers of supporters, worden op voorhand 

doorgegeven en op de dag zelf afgerekend. 

5. Als kapitein bezorg je het formulier “maaltijd” aan Tom en Sofie via mail, ten 

laatste op woensdag voor de ontmoeting. 

FAIR PLAY 

Iedere speler vertegenwoordigt Tc De Merel.  We rekenen op uw fair play en sportiviteit. 

Bij aankomst wordt de bezoekende ploeg door de thuisploeg verwelkomd. 
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PLOEGSAMENSTELLING 

Wij als interclubploeg gaan akkoord met de voorwaarden van het interclubreglement 

2021. 

KAPITEIN 

  

PLOEGLEDEN 

SPEELDAG 

 

REEKS 
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KLASSEMENT 

DUBBEL 
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