
CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2019 uiteenzetting 

1) De reeksen waarvoor kan worden ingeschreven. 

Dit jaar worden er slechts 6 reeksen voorzien zijnde: 

 Enkel dames 

 Dubbel dames 

 Enkel heren 

 Dubbel heren 

 Dubbel gemengd 

 Dubbel start 2 tennis (koppels gevormd met ervaren speler) 

Er wordt bij de inschrijving geen onderscheid gemaakt in klassementen. Dit zal pas gebeuren 
tijdens het verdere verloop (zie uitleg per ronde bij pt. 3-2). 

Men kan maximaal voor 2 reeksen inschrijven !! 

2) De indeling van de clubkampioenschappen. 

bestaande uit 5 rondes: 

1) Kwalificatieronde 
2) Play-off’s 
3) ¼ finale 
4) ½ finale 
5) Finale 

3) Uitleg per ronde: 

1) Kwalificatieronde: 

- Wordt bij voorkeur gespeeld in 4 poules van telkens 4 spelers/teams (naar gelang het 
aantal inschrijvingen) 

- De poules worden door middel van loting samengesteld. 

- Enkel de 3 beste van elke poule gaan door naar de volgende ronde. 
 

2) Play-off’s: 

- Er worden 2 play-off’s gemaakt op basis van klassement, met name een play-off 1 met de 
6 hoogste klassementen en een play-off 2 met de 6 laagste klassementen. 

- Elke play-off bestaat uit 2 poules van 3 spelers. 

- De uitslag uit de kwalificatieronde zal bepalen in welke poule men terecht komt. 

- Enkel de 2 beste per poule (8 spelers in totaal) gaan door naar de ¼ finales. 
 

3) ¼ finales 

- Per play-off gaan de beste 4 door naar de volgende ronde. Hierbij spelen de beste van 
elke poule een onderling duel net zoals de 2e van elke poule. 

- De winnaar van elke poule gaat door naar de ½ finales. 
 
 

 



4) ½ finales 

- Per play-off wordt een halve finale gespeeld. Deze zal dan een finalist opleveren uit play-
off 1 en play-off 2. 

- Hier zullen reeds al prijzen worden uitgereikt. 

- De finalisten van beide play-off’s gaan door naar de grote finale. 

5) De finale. 

4) Timing. 

- Inschrijvingen lopen tot 8 mei. Dus wees er snel bij. 

- Loting kwalificatieronde: vrijdagavond 10 mei om 20u in het clubhuis. 

- Start kwalificatierondes: 15 Mei tot eind juni 

- Start Play-off’s: 1 juli tot 30 augustus 

- ¼ finales: 1 september tot 14 september 

- ½ finales: 15 september tot 20 september 

- Finales: zondagvoormiddag 22 september 

5) Waar dien je als speler rekening mee te houden. 

- Maximaal inschrijven in 2 reeksen 

- Teneinde de goede gang van het Kampioenschap niet te verstoren wordt gevraagd dat 
enkel de gemotiveerde èn beschikbare spelers/speelsters zich zouden inschrijven  

- De winnaar van een wedstrijd krijgt 1 punt -  de verliezer krijgt geen punt. 

- In geval 2 spelers/teams een gelijk aantal punten behalen zal het resultaat van de 
onderlinge ontmoeting beslissend zijn voor de ranking. 

- Indien een wedstrijd niet plaatsvindt in de daartoe voorziene periode, verliezen 
(naargelang de situatie) één of beide spelers/teams een punt. In geval van overmacht 
(bv. Een 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. 

- Elke wedstrijd wordt gespeeld tot 2 winnende sets. Zowel voor de enkels als voor de 
dubbels!! Bij 6-6 in de 3e set wordt een normale tiebreak (naar 7 punten) gespeeld. 

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

- In geval 3 spelers een gelijk aantal punten behalen zal het game saldo (som van alle 
wedstrijden) beslissend zijn voor de ranking. 

- In het belang van de “fairplay” wordt aan 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.  

 


