
Seizoen 2016

Speel samen de mooiste 
sport ter wereld.

Checklist Interclubkapitein.

Club

Team

Voor aanvang seizoen

✓  Vraag aan je interclubverantwoordelijke naar belangrijke 
wijzigingen in het interclubreglement.

✓  Spelers kunnen nog toegevoegd worden aan de 
spelerslijsten tot uiterlijk 15 juni. Contacteer hiervoor je 
interclubverantwoordelijke.

✓  Zorg dat je een afdruk hebt van de interclubkalender 
(te verkrijgen via je interclubverantwoordelijke of zelf af 
te printen via tennisvlaanderen.be).

✓  Leg een lijst aan met alle telefoonnummers en e-mailadressen 
van de spelers van je ploeg en je interclubverantwoordelijke.

✓  Breng je teamspelers op de hoogte van exacte data en uren. 
Het uur waarop de ontmoetingen van de diverse categorieën 
doorgaan, kan je terugvinden op tennisvlaanderen.be of in de 
richtlijnen die door het gewest aan de club werden bezorgd.

✓  Leg eventueel een lijst aan van spelers die aan bepaalde 
ontmoetingen niet kunnen deelnemen en spreek tijdig een 
aantal reservespelers aan.

✓  Neem het FairPlay charter voor interclubspelers door 
op tennisvlaanderen.be. Als kapitein ben je tijdens elke 
ontmoeting immers ook de mentor van de ploeg.

Enkele dagen voor de ontmoeting

✓  Zorg dat je een afdruk hebt van de spelerslijsten (te verkrijgen 
via je interclubverantwoordelijke of zelf af te printen via 
tennisvlaanderen.be), inclusief de laatst toegevoegde spelers!

✓  Contacteer alle spelers van je ploeg.

✓  Zorg dat het formulier ‘Ploegensamenstelling’ volledig en correct 
ingevuld is, ook de namen van spelers die in aanmerking komen 
voor het dubbelspel en eventuele coach en reservespelers.

✓  Controleer of het totale aantal punten van je ploeg overeen 
komt met de reeks waarin je speelt.

✓  Zorg dat je alle nodige documenten bij je hebt (spelerslijst en 
ingevuld formulier ploegensamenstelling).

✓  Bij een thuisontmoeting: zijn de tegenstrevers uitgenodigd?

✓  Bij een uitontmoeting:

 -  Regel het vervoer (samen rijden, adres of wegenplan van de 
te bezoeken club).

 -  Vertrek op tijd! Je moet ten laatste 15 minuten voor aanvang 
aanwezig zijn.

Voor de start van de ontmoeting

✓  Hebben alle spelers hun bewijs van identiteit bij zich?

✓  Zijn er voldoende spelers aanwezig om de ontmoeting te kunnen 
starten?

✓  Overhandig het formulier “Ploegensamenstelling” aan de kapitein 
van de tegenpartij en aan de interclubleider.

✓  Let erop dat de juiste spelers tegen elkaar spelen. De volgorde 
van spelers met gelijk klassement mag bij elke ontmoeting 
gewijzigd worden. Voor de spelers met klassement A, B-15/4 
en B-15/2 dienen de volgnummers toegekend door het 
Rangschikkingscomité te worden gerespecteerd.

Tijdens de ontmoeting

✓   Coaching is enkel toegelaten tijdens de rustperiode na elke set 
(setbreak) en ook tijdens elke kantwissel, uitgezonderd na het 
eerste spel in elke set en tijdens de kantwissel in een tie-break  
(zie reglement voor alle info).

✓  Stimuleer bij je teamspelers sportiviteit en het spelen volgens 
de reglementen.

✓  Deel na elke match de score mee aan de interclubleider.

✓  Spreek duidelijk af met de interclubleider op welk tijdstip de 
formulieren met de dubbelploegen worden uitgewisseld en 
maak dit tijdig op. Met het uitwisselen van deze formulieren zijn 
ook de dubbels begonnen.

✓  Bezorg de ballen terug aan de interclubleider.

Op het einde van de ontmoeting

✓  Vraag aan de interclubleider een kopie van het uitslagenblad. 
Controleer dit en onderteken het daarna elektronisch via de 
Elit-clubtoepassing.

✓  Indien er klachten zijn, dient de procedure gevolgd te worden: 
zie interclubreglement.
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Voor aanvang seizoen

✓  Check de reglementswijzigingen voor het nieuwe seizoen 
op tennisvlaanderen.be, alsook het volledige draaiboek.

Voor start ontmoeting

✓  Zorg dat je tijdig aanwezig bent om de bezoekende ploeg(en) 
optimaal te ontvangen.

✓  Hou het interclubreglement bij de hand in geval er zich problemen 
zouden voordoen of indien er vragen zijn.

✓ Staan de nodige ballen klaar?

✓  Zijn de terreinen speelklaar (incl. de enkelspelpaaltjes)?

✓  Zijn er voldoende spelers aanwezig om de ontmoeting te kunnen 
starten?

✓  Vraag het bewijs van identiteit van de spelers en controleer deze.

✓  Ontvang van beide kapiteins hun formulier met de 
ploegensamenstelling. Controleer onmiddellijk of alles correct 
is ingevuld en laat het formulier in tweevoud aftekenen door 
de kapiteins.

 OPGELET:

 -      In de nationale en intergewestelijke competitie moet de 
de� nitieve speelvolgorde van de enkelspelers ingegeven 
zijn op het formulier “Ploegensamenstelling” vóór 
aanvang van de ontmoeting! Na het overhandigen van de 
ploegensamenstelling mag de volgorde niet meer gewijzigd 
worden.

 -   In de gewestelijke competitie worden geen sancties 
opgelegd indien gelijkgeklasseerde spelers toch in 
een andere volgorde spelen zoals vermeld op het 
tussen de kapiteins uitgewisselde formulier met de 
ploegensamenstelling.

✓  Spreek af met de kapiteins wie op welk terrein speelt.

✓   Spelen de juiste spelers tegen elkaar? Het gebeurt dat men, per 
ongeluk, tegen de verkeerde speler speelt als er verschillende 
ontmoetingen tegelijk doorgaan.

Tijdens de ontmoeting

✓  Hou de uitslagen van de individuele wedstrijden bij. Vraag 
aan beide spelers de uitslag van de match. Vul bij voorkeur de 
matchen direct in via de Elit-clubtoepassing (de uitslagen komen 
rechtstreeks op de Tennis Vlaanderen-website).

✓  Spreek af met beide kapiteins op welk tijdstip de formulieren 
met de dubbelploegen worden uitgewisseld. Controleer of 
de ploegensamenstelling van de dubbels correct is ingevuld. 
Met het uitwisselen van deze formulieren zijn ook de dubbels 
begonnen.

✓  Worden de ballen na iedere wedstrijd terugbezorgd?

Op het einde van de ontmoeting

✓  Vervolledig de uitslagen van alle wedstrijden via de Elit-
clubtoepassing.

✓  Print het uitslagenblad af en geef een kopie ter controle aan 
beide ploegen. Laat beide kapiteins daarna het uitslagenblad 
elektronisch ondertekenen via de Elit-clubtoepassing. Teken 
nadien ook zelf het uitslagenblad elektronisch.

✓  Indien er klachten zijn, dient de procedure gevolgd te worden: zie 
interclubreglement.

Checklist Interclubleider.

>  Volg Tennis Vlaanderen op 
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