
Reglement clubkampioenschappen 2019 
 
 
 
1.    Inschrijving 

 De kosten van deelname aan de clubkampioenschappen bedraagt € 3,00 per onderdeel per persoon.  

 De voorronden worden gespeeld in poules van minimaal 3 deelnemers/ koppels (dit betekent dan 
minimaal 2 wedstrijden spelen).  

 Op basis van deze opgave wordt er ingedeeld in vier categorieën (1,2A,2B of 3) waarbij 1 de sterkste 
categorie is. Op basis van het aantal deelnemers en kleine variatie in speelsterktes, kunnen categorieën 
in de poulewedstrijden worden samengevoegd.  

 De inschrijving sluit op woensdag 8 mei 2019 om 24.00 uur.  

 Het inschrijfgeld wordt via een automatische incasso geïnd.  

 De planavond vindt plaats op dinsdag 14 mei om 20.00 uur in de tenniskantine.  

2.    Wedstrijden plannen 

 Probeer zoveel mogelijk wedstrijden direct in te plannen. Niets is vervelender dan in de laatste weken 
erachter te komen dat wedstrijden door vakanties e.d. niet meer in te plannen zijn. 

 Doe het plankaartje in het bord op de gewenste dag en tijdstip. Wanneer je een wedstrijd verder in het 
voren plant, doe het kaartje dan achter de betreffende dag onder in het bord. Kijk altijd of er niet een 
andere wedstrijd op hetzelfde tijdstip en baan gepland is. Zorg er in ieder geval voor dat je het kaartje zo 
volledig mogelijk invult (datum, tijdstip en baan).  

 Houd rekening met activiteiten. De technische commissie probeert om deze activiteiten aan te geven op 
het planbord. Een baan kan in geen geval worden opgeëist tijdens een activiteit.  

3.    Tijdens de wedstrijd  

 We spelen om twee gewonnen volledige sets (bij 6-6 een tie-break). Het kan voorkomen dat er een 
derde beslissende set moet worden gespeeld. Bij 6-6 stand in de derde set wordt een tie-break 
gespeeld.  

 Wanneer een wedstrijd door het late tijdstip of weersomstandigheden niet door kan gaan, wordt er direct 
een nieuwe datum en tijdstip afgesproken. Dit dient men op het plankaartje aan te geven. De wedstrijd 
wordt voortgezet op het afgebroken moment in hele games (dus bij een stand 1-1, 15-30, wordt de 
wedstrijd voortgezet bij een stand van 1-1).  

 Tijdens de wedstrijd zijn de tennisspelregels (KNLTB, uitgave 2019) van toepassing. 

 Wedstrijden worden voor zover mogelijk uitgespeeld ongeacht wanneer het geplande tijdstip van een 
navolgende partij wordt overschreden (geldt niet bij geplande vaste activiteiten).  

4.    Na de wedstrijd 

 Direct na de wedstrijd noteert men de uitslag op het wedstrijdkaartje.  

 Het plankaartje kan na het noteren weer op dezelfde plek in het planbord geplaatst worden.  

 De uitslagen worden door de technische commissie op de poulelijsten genoteerd.  

 De uitslagen zijn via internet te raadplegen (www.tvdenham.nl) 

5.   Berekening van standen  

 Voor elke gewonnen wedstrijd krijgt men 1 wedstrijdpunt.  

 Voor de bepaling van de 1ste, 2de , 3de en 4de plek in een poule worden eerst de wedstrijdpunten 
geteld, bij gelijke stand telt de onderlinge wedstrijd. Wanneer dit niet tot een onderscheid leidt dan wordt 
het allereerst het winst-/verliessaldo van sets geteld waarna mogelijk nog het saldo van games bepalend 
kan zijn.   

 Men kan alleen doorgaan wanneer men alle wedstrijden in een poule gespeeld heeft. De technische 
commissie behoudt zich het recht voor om hier anders in te beslissen. 

 Bij opgave van spelers door blessures e.d. worden gespeelde of nog te spelen wedstrijden in de 
berekening van standen verwijderd. 

 Alle poulewedstrijden kunnen gespeeld worden uiterlijk t/m zaterdag 31 augustus 2019.  



 

6.    Overgangsbepalingen poulewedstrijden naar finalewedstrijden (onder voorbehoud; afhankelijk van   
de deelname) 

 Herenenkel cat. 1 : nummers 1 t/m 4 gaan door naar halve finales.  

 Herenenkel cat. 2A : nummers 1 en 2 gaan door naar halve finales.  

 Herenenkel cat. 2B : nummers 1 en 2 gaan door naar halve finales. 

 

 Herendubbel cat. 1 : nummers 1 t/m 4 gaan door naar halve finales. 

 Herendubbel cat. 2A : nummers 1 en 2 en de 2 beste nummers 3 gaan door naar kwart finales.  

 Herendubbel cat. 2B : nummers 1 en 2 gaan door naar halve finales. 

 

 Damesenkel cat. 1 : nummers 1 en 2 gaan door naar halve finales. 

 Damesenkel cat. 2A : nummers 1 en 2 gaan door naar halve finales. 

 Damesenkel cat. 2B : nummers 1 en 2 gaan door naar halve finales.  

 

 Damesdubbel cat.1  : nummers 1 t/m 4 gaan door naar kwart finales.  

 Damesdubbel cat. 2A : nummers 1 en 2 gaan door naar halve finales. 

 Damesdubbel cat. 2B : nummers 1 en 2 gaan door naar halve finales.  

 

 Mixdubbel cat. 1  : nummers 1 en 2 gaan door naar halve finales.  

 Mixdubbel cat. 2A : nummers 1 en 2 en de 2 beste nummers 3 gaan door naar kwart finales.  

 Mixdubbel cat. 2B : nummers 1 en 2 en de 2 beste nummers 3 gaan door naar kwart finales. 

 

 Jun.-Sen. Dubbel  : nummers 1 en 2 gaan door naar halve finales. 

 

7.    Nog even wat data 

 De wedstrijden in de eerste ronde, de poulewedstrijden, moeten worden afgerond uiterlijk zaterdag 31 
augustus 2019. Niet gespeelde wedstrijden worden niet meegeteld voor het resultaat, het is de 
verantwoordelijkheid voor beide spelers / koppels om een wedstrijd te plannen. 

 De kwartfinales worden gespeeld tot en met woensdag 11 september 2019. 

 De halve finales worden gespeeld tot en met woensdag 18 september 2019.  

 De feestelijke finaledagen vinden plaats op vrijdagavond 20 september en zaterdag 21 september 
2019. Houd deze dagen alvast vrij in de agenda.  

Informatie en publicatie van de uitslagen zal zoveel mogelijk plaatsvinden via de website www.tvdenham.nl. Evt. 

wijzigingen zullen ook via de website worden gecommuniceerd. De informatie bij het planbord zal daarom beperkt 

worden tot het meest noodzakelijke. Informatie over deelnemers (telefoon/e-mail) is ook terug te vinden op de 

website. Dit maakt het plannen van wedstrijden stukken eenvoudiger. 

Zijn er vragen en/of opmerkingen? De technische commissie beantwoordt ze graag. 
Edward 0623594580 of v.dommelen@outlook.com 
Jan Holland 0653520839 of tvdenham78@gmail.com 
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