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Interne competitie 2019 
Waarom	de	Interne	Competitie?	
 
DOELSTELLING 
 
De ICC stelt zich ten doel een langdurig evenement te organiseren, waarbij de meer 
recreatief ingestelde leden zich kunnen bekwamen in het spelen van wedstrijden. Daarbij 
staat de gezelligheid binnen de teams en tussen de teams onderling voorop. Hiermee wordt 
een gezellige sfeer op ons park beoogd. 
Bovendien zullen er nieuwe tenniscontacten ontstaan en zal de schroom worden 
weggenomen om aan andere activiteiten van de vereniging mee te doen. Uiteindelijk dient 
de interne competitie mede een mogelijke springplank te zijn naar externe activiteiten zoals 
de KNLTB competities en open toernooien. 
 
 
 
Wij wensen u een prettige tijd in de IC toe, 
 
 
Willem Pelgrom en John Heesterbeek. 
 
 
De speeldata in 2019: 
Allemaal op zondag: 
1e ronde 28 april, 2e ronde 19 mei, 3e ronde 23 juni, 4e ronde 7 juli, 14 juli 1e inhaal, 
5e ronde 28 juli, 6e ronde 18 augustus, 25 augustus 2e inhaal, slotdag 15 september. 
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WEDSTRIJDREGLEMENT INTERNE COMPETITIE 2019 
 

1. De Interne Competitie (IC) staat open voor alle seniorleden van LTC HOFGEEST. 
 

2. De organisatie van de inschrijvingen, evenals de bepaling van de teamsamenstelling, 
plaatsing in de poules etcetera, is in handen van de wedstrijdleiding. 

 Plaatsing geschiedt in volgorde van inschrijving (maximaal 16 teams). Inschrijving met 
een team dient volledig en compleet te zijn (minimaal 3 dames en 3 heren), zo niet, 
wordt de inschrijving beschouwd als individueel.  

 Als de wedstrijdleiding het nodig acht om een betere krachtsverdeling in de poules te 
krijgen, kan daarvan afgeweken worden. Met speciale verzoeken zal zoveel als 
redelijkerwijs mogelijk is, rekening worden gehouden. 

 
3. De speeldata en -tijden worden door de wedstrijdleiding vastgesteld. De speeldata 

worden zo snel mogelijk vermeld in de nieuwsbrief en op de website. Over de exacte 
speeltijden van de partijen zullen de teamcaptains voor aanvang van de competitie 
schriftelijk worden geïnformeerd.  

 
4. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen wordt er gespeeld in poules. De samenstelling 

van de poules wordt gedaan door de wedstrijdleiding. De teams worden ingedeeld op 
basis van de eindstand van het voorafgaand jaar. Nieuwe teams beginnen in principe in 
de laagste poule tenzij de wedstrijdleiding anders beslist. 

 
5. Een team bestaat per wedstrijddag uit minimaal drie heren en drie dames. Per 

wedstrijddag worden twee gemengddubbels, twee herendubbels en twee 
damesdubbels gespeeld. Alle partijen worden in een andere samenstelling gespeeld. 

 
6.     Elk team speelt zes competitiewedstrijden en een competitiewedstrijd bestaat uit 

bovengenoemde zes partijen. Alle partijen duren in principe 2 sets van 25 minuten.  
En er is 10 minuten voor wisselen en inslaan. Indien de omstandigheden dit vereisen 
(b.v. bij slecht weer of op inhaaldagen) kan de wedstrijdleiding de partijen inkorten. 
 

7.     De sets worden gespeeld via het nieuwe “Compact” spelen systeem. (B.P.S.) 
Compact spelen houdt in dat het Beslissend Punt Systeem wordt toegepast bij een  
40-40 stand. Bij het beslissend punt bepaalt de ontvanger naar welke speler moet 
worden geserveerd. In het gemengd dubbel moet de speler van hetzelfde geslacht 
als de serveerder het beslissend punt ontvangen. De spelers mogen niet van plaats 
verwisselen bij het ontvangen van het beslissend punt. 

 
8.     De teamcaptains dienen uiterlijk 15 minuten voor aanvang van de eerste partij de 

uitwisselingsformulieren in te vullen, te ondertekenen en te 
overhandigen aan de teamcaptain van de tegenpartij. De captain van de 
thuisspelende ploeg neemt deze gegevens over op het 
wedstrijdformulier. 
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9.  Wanneer een team (bij aanvang van de eerste partij) niet compleet is hanteert men, in 
     volgorde de volgende regels:          

1. het niet complete team wordt aangevuld met spelers van de reservelijst. 
2. het niet complete team wordt aangevuld met spelers uit andere teams. 

De teamcaptain van het niet complete team dient de teamcaptain van de tegenstander 
op de hoogte te brengen van de gekozen oplossing. 
 
Indien het niet mogelijk is met behulp van de onder 1 en 2 genoemde oplossingen het 
team te completeren dan wordt er in overleg met de wedstrijdleiding een andere 
oplossing gezocht.  

 
10. Bij het uitvallen van spelers tijdens een wedstrijd wordt de wedstrijd door het team van 

de speler die niet in staat is verder te spelen, gewonnen gegeven. Als uitslag wordt 2-0 
voor de tegenstander genoteerd. 

 Bij de volgende partij mag een ander lid van hetzelfde team, op die dag niet spelend, dit 
team completeren en invallen. Ook een reservespeler mag worden ingezet. 

 Overleg met de wedstrijdleiding en de tegenpartij is hierbij noodzakelijk. 
 
11. Spelers en speelsters dienen bij aanvang van hun partij ervoor te zorgen op de baan 

aanwezig te zijn. Wanneer niet op tijd kan worden begonnen met spelen, gaat dit van 
de speeltijd af. 

 Zowel het begin als het einde van een set wordt door een signaal aangegeven. 
  
 De speeltijd van de partijen dient als volgt te worden verdeeld: 
 - Wisselen / inslaan  : 10 minuten 
 - Wedstrijdduur   : 2 sets van 25 minuten 
 Voor aanvang van de partij dient er geloot te zijn ter keuze van speelhelft of eerste 

opslag. Bij de tweede set begint het andere team met de opslag 
 
12. Per set worden de gewonnen games geteld. Er wordt doorgeteld tot het einde van de 

speeltijd (dus ook bij zes). De tweede set vangt weer aan met 0-0.  Alleen volledig 
uitgespeelde games tellen mee. De partij kan ook in een gelijkspel eindigen. 
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13. Per set zijn er 2 punten te verdelen, en wel als volgt: 
 - Winst : 2 punten 
 - Gelijkspel : 1 punt (voor elk team) 
 - Verlies : 0 punten 
 

14. De wedstrijdformulieren dienen uiterlijk 15 minuten na afloop van de laatste partij 
ingevuld en ondertekend te worden door beide teamcaptains. Vervolgens dienen de 
formulieren en de ballen bij de wedstrijdleiding te worden ingeleverd. 

 
15. De (eind)stand in de poules wordt bepaald door het aantal behaalde punten. 
 Indien dit gelijk is telt het onderlinge resultaat. 
 Indien dit gelijk is, telt het saldo van het totaalaantal voor en tegen gescoorde games. 
 Indien dit gelijk is, zal er worden geloot; een en ander in combinatie met punt 20. 
  
16. Winnaar is de nummer 1 in de eindstand en is algemeen kampioen van de 

Interne Competitie en ontvangt voor één jaar de wisselbeker.  
Promotie en degradatie is afhankelijk van het aantal ingeschreven teams 

 
17. Ballen worden voor aanvang van elke partij door de wedstrijdleiding beschikbaar 

gesteld. 
 
18. Het inschrijfgeld bedraagt EURO 60,- per team en wordt op de eerste speeldag 

voor aanvang van de eerste partij door de teamcaptain CONTANT betaald. De 
wedstrijdleiding draagt zorg voor de inning van de inschrijfgelden.  

  
19. De teamcaptains informeren de overige teamleden over speeldata en aanvangstijden. 
 
20. Waar dit reglement niet in voorziet, bij geschillen en dergelijke, beslist de 

wedstrijdleiding. 
 Hierbij zal (zoveel mogelijk) aansluiting worden gezocht bij de reglementen, zoals die 

gelden bij de KNLTB  competitie. 
  
 


