INTERCLUB VOLWASSENEN 2020.
Naar jaarlijkse traditie neemt Neerpeltse TC ook in 2020 deel aan de interclub, een ideale gelegenheid
om de ploeggeest onder de clubleden te bevorderen. Vorig jaar werden 3 ploegen Limburgs kampioen
en dat resultaat trachten we dit jaar te verbeteren.
WAT
De gewestelijke interclub Limburg wordt georganiseerd door Tennis Vlaanderen en is een
ploegencompetitie tussen de Limburgse clubs. Op basis van een kalender spelen de ploegen uit - of
thuiswedstrijden tegen diverse Limburgse clubs.
Per categorie worden de ploegen in poules ingedeeld. Indien er slechts 1 poule bestaat, is de winnaar
van de poule gewestelijk kampioen. Bij meerdere poules spelen de winnaars van elke poule een
gewestelijke eindronde, met rechtstreekse uitschakeling, om de gewestelijke kampioen te bepalen.
Gemiddeld speel je 4 matchen in de poule. In de eindronde kunnen er nog diverse matchen bijkomen.
PLOEGENSAMENSTELLING
Er zijn diverse leeftijdscategorieën en in iedere leeftijdscategorie zijn nog verschillende
puntencategorieën. Iedere speler geeft op in welke leeftijdscategorie hij wenst te spelen en de
ploegkapitein geeft ook de puntencategorie op.
FORMULE volwassenen
In elke ontmoeting worden 6 of 4 enkels en 3 of 2 dubbels gespeeld.
Heren en dames spelen 6 of (4) enkels en 3 of (2) dubbels.
Alle leeftijdscategorieën spelen 4 enkels en 2 dubbels.
De recreatieve dubbel: speelt 2 keer 2 dubbels met wisselende partner.
Opgelet: In alle dubbelwedstrijden maar ook in de enkelwedstrijden vanaf H+60 en
D+45 speelt men als 3e set een super tie break 10.
BALLEN
In iedere enkel wedstrijd wordt gestart met minimum 3 nieuwe, goedgekeurde ballen, die ook in het
dubbelspel nog worden gebruikt. Bij de hele ontmoeting wordt met een zelfde soort ballen gespeeld,
die voordelig via de club aangekocht kunnen worden. Alle ploegen die doorgaan na de eindronde en
in de poule de ballen aangekocht hebben via de club, ontvangen hiervoor ballen. Na de wedstrijd
worden deze wel teruggegeven aan de club.
TIJDSTIP
De ontmoetingen van heren – dames worden op zaterdag en zondag gespeeld. De thuisploeg
bepaalt het aanvangsuur.
De H45 en ED 25 spelen op zaterdag. De thuisploeg bepaalt het aanvangsuur.
De andere leeftijdscategorieën spelen in de week op 4 terreinen vanaf 19u (vrijdag 2 terreinen ) of
overdag als beide kapiteins dit overeenkomen. Vanaf H55, D55 en de senioren dubbel reeksen
probeert men overdag te spelen om ´s avonds de banen vrij te hebben voor werkende spelers.
SPELERSLIJST
Ploegen ontstaan meestal op de club, vaak aan den toog. Een groep die wenst te spelen kiest een
kapitein die in samenspraak met de spelers een ploeg samenstelt met vaste en reservespelers.
Ben je nieuw, ken je nog te weinig mensen en wil je toch interclub spelen geef je dan op als vaste
speler. De wedstrijdorganisatie probeert voor je, samen met andere kandidaten een ploeg te zoeken.
Je kan ook altijd op de reservelijst gaan staan, meestal kom je dan regelmatig aan bod en leer je
diverse ploegen kennen. De ploegkapitein geeft na overleg met de opgegeven spelers de sterktelijst
van zijn ploeg op (is volgorde waar spelers de ontmoeting zullen spelen). Ook de aangesproken
reserve spelers komen op deze lijst voor. Zijn er wijzigingen na het indienen van deze lijst (maak er
steeds een kopie van) geef ze dan door aan Paul Meyvis.
ETEN
Na de ontmoeting die meestal wel een halve dag in beslag neemt is er een etentje voorzien dat de
thuisploeg financiert ook voor de bezoekers. Met uitbating is afgesproken er een keuze is van menu ‘s
aan democratische prijs. Om discussies uit te sluiten spreken we af dat alle deelnemers van de
thuisontmoeting die speelden of op de lijst stonden en mee-eten een evenredig deel van de eetkosten
betalen.

De kapiteins ontvangen de ballen op zondag …maart 2020 om 10u.
Afrekening gebeurt door storting op voorhand op BE82 743 0297650 68.
Paul Meyvis 011-642017

I N S C H R I J V I N G S F O R M U L I E R I N T E R C L U B 2020
VTV-nr : ……. Naam : …………………………….. Voornaam: ………………. m/v*
Straat: ………………………nr…. Postnr. ………….. Gemeente …………………..
Geb. dat: ……………………………. Klassement 2020…….. Tel. …………………..
O Wens geen interclub te spelen. Als je dit niet uitdrukkelijk opgeeft kom je straks
automatisch op de spelerslijsten en kun je als reserve gevraagd worden om in te vallen.

Categorie aankruisen / aanvullen
O
O
O
O
O
O
O

Dames
Dames + 25 ( 95 of vroeger )
Dames + 35 ( 85 of vroeger )
Dames + 45 ( 75of vroeger )
Dames + 55 ( 65of vroeger)
Dames Recreatieve Dubbel (+50)
DG Recreatieve Dubbel (+50/60)

O
O
O
O
O
O
O

Heren 4 spelers
Heren + 35 ( 85of vroeger )
Heren + 45 ( 75of vroeger )
Heren + 55 ( 65 of vroeger )
Heren + 60 ( 59 of vroeger )
Heren + 65 ( 55 of vroeger )
Heren Recreatieve dubbel (+60+70)

O vaste speler voor alle wedstrijden in reeksen: …………………………………
O vaste speler, maar kan niet spelen op: …………………………………………
O reservespeler a) alle reeksen

b) reeksen:

O kapitein van de ploeg in reeks: …………………………………………………
E-mail adres
…………………………………………
In te vullen door de kapitein

Wij wensen te spelen met Tretorn 3 b. ( 1,25 € /bal)
0 Wij wensen te spelen met Tretorn 4 b. ( 1,25 € /bal)
O Wij zorgen zelf voor onze ballen.
O

Aantal punten ploeg ………………
Gewenste speeldag ( dames + 35 + 45 en heren + 35 + 55 + 60 min. twee dagen opgeven )
Kiezen uit: ma., di., woe., dond.( 4 banen om 19u) Vrijd. (2 banen om 19u).
1 ste keuze ………………. 2 e keuze ………………. 3 e keuze ……………….

Inschrijven kan alleen schriftelijk voor 25 januari 2020
op te sturen naar Meyvis Paul – Zonhoekstraat 22 – 3910 Neerpelt tel. 011/64 20 17
of af te geven aan de bar in ons clubhuis De Roosen 43 te Neerpelt

Na 25 januari worden geen inschrijvingen meer aanvaard !
Let op : met deze inschrijving wordt alleen rekening gehouden als al uw lidgeld voor 2020
voldaan is voor 20 januari 2020

De kapiteins ontvangen de ballen op zondag …maart 2020 om 10u.
Afrekening gebeurt door storting op voorhand op BE82 743 0297650 68.
Paul Meyvis 011-642017

SPELERS-STERKTE-LIJST VAN DE PLOEG
VTV-nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Naam

Voornaam

Klass
2020

REEKS : …….(in te vullen door de kapitein).
Tel/Gsm

E-mail

Kapitein
J/N

