BELANGRIJKE INFO INTERCLUB 2022: Dit document zeer grondig en volledig lezen!!!!
Ploegen en kapiteins:
Dit zijn onze jeugdploegen voor interclub 2022:
(kapitein onderlijnd)
-- U9/2 ploeg A: Iben Wolfs, Mathis Declercq
-- M11/4 ploeg A: Louise Masselus, Pippa Minne
-- J11/4 ploeg A: Armand Del’Haye, Julien Messiaen, Arend Vandeghinste
-- J11/4 ploeg B: Gilles Vanisacker, Arthur Quaegebeur
-- J11/4 ploeg C: Fries Merlijn, Remi Devos
-- J11/4 ploeg D: Gust Mahieu, Lucas Lefever, Jules Vandewynckel,Luca Bertier
-- J11/3 ploeg A: Sibren Decroos, Wout Poot
-- M13/2 ploeg A: Michelle Vanisacker, Alina Butin
-- J13/1 ploeg A: Maxim Ostyn, Bram Nevens
-- J13/2 ploeg A: Arthur Vanackere, Luca Van Brabandt
-- J13/2 ploeg B: Aaron Mostaert, Cas Vulsteke, Gust Vulsteke
-- J13/4 ploeg A: Cedric Beugnies, Matteo Feys
-- J15/2 ploeg A: Victor Vanackere, Fjorde Verschaete
-- M17/3 ploeg A: Maud Del’Haye, Laurynn Van Brabandt
-- M17/3 ploeg B: Aiko Pannekoucke, Jade Latruwe
-- J17/4 ploeg A: Jonas Muylle, Milan Ryckaert
Dit zijn onze volwassen ploegen voor interclub 2022:
(Vele spelers spelen in meerdere ploegen mee. Enkel de kapiteins worden hier vermeld.)
-- D25/5 ploeg A: kapitein Nele Boury
-- D35/2 ploeg A: kapitein Betty Vandromme
-- D35/2 ploeg B: kapitein Anne-Marie Acou
-- D35/3 ploeg A: kapitein Barbara Veroeveren
-- H1 ploeg A: kapitein Thomas Ketels
-- H3 ploeg A: kapitein Frederik Vanackere
-- H3 ploeg B: kapitein Basile Seys (vervangend kapitein)
-- H35/3 NATIONAAL ploeg A: kapitein Yannick Ostyn
-- H35/6 ploeg A: kapitein Olivier Venerius
-- H45/5 ploeg A: kapitein Guy Carbonez
-- DH60/3 ploeg A: kapitein Hans Vanhoutte

De kapiteins zullen beschikken over de contactgegevens van alle teamspelers. Het is de taak van de kapitein om al zijn
teamspelers te contacteren om concreet af te spreken voor de ontmoetingen:
-- wie is wanneer beschikbaar om te spelen?....
-- wie speelt enkel? wie speelt dubbel? volgorde spelers? ...
-- wie rijdt wanneer? ....
-- dubbelcheck: minimum en maximum op te stellen punten van de ploeg....
WACHT NIET TOT DE DAG VOOR DE ONTMOETING OM UW PLOEG TE REGELEN, MAAR
ANTICIPEER TIJDIG! ZO KAN DE CLUB BIJ EVENTUELE PROBLEMEN MISSCHIEN NOG EEN
OPLOSSING VINDEN!
Indien problemen kan u terecht bij:
0497 51 89 13 patrick.deroo@gmail.com (volwassenen)
0478 26 50 38 yannickostyn@hotmail.com (jeugd)
Kalender van uw ploeg:
Gemakkelijkste weg om de kalender van uw ploeg te raadplegen:
www.tennisvlaanderen.be
 zoek club
 tik in bij clubnummer: 2021
 klik aan: TC YPER
 ga naar "interclub" en klik op: "toon alle ploegen"

 zoek de kalender van de poule waarin uw ploeg zich bevindt en noteer de data: klik hiervoor rechts (bij links klikken
vindt u de spelerslijsten)
Speelformat:
- Jeugd: telkens 2 enkels + 1 dubbel (dus min. 2 spelers beschikbaar hebben per ontmoeting)
- Volwassenen: telkens 4 enkels + 2 dubbels (dus min. 4 spelers beschikbaar hebben per ontmoeting)
Uitzondering bij de senioren -en dubbelreeksen (4 dubbels)
Speeldagen en aanvangsuren: (indien afwijkende starturen brengt de club de kapitein op de hoogte)
Zonder tegenbericht van TC Yper vangen de ontmoetingen steeds aan als volgt:
LET OP: TELKENS 15 MIN VÓÓR AANVANG AANWEZIG ZIJN!!!!
- jeugd u9
telkens op woe: * op verplaatsing zonder tegenbericht om 14u00
* thuis: steeds om 13u30
- jeugd u11
telkens op woe: * op verplaatsing zonder tegenbericht om 15u00
* thuis: steeds om 13u30
- jeugd u13, u15 en u17
telkens op zat om 9u00
- jeugd u13 intergewestelijk
telkens op zat om 10u00
- senioren dubbel heren 60
telkens op di om 14u00
- heren 35 en heren 45
telkens op zat om 14u00
- dames 35 en dames 45
telkens op zo om 14u00
- dames + dames 25
telkens op zat om 14u00
- heren open reeksen
telkens op zo om 9u30
- hoogste heren 35+ nationaal
telkens op zat om 14u00
Belangrijke opmerkingen voor interclub:
- Vóór elke ontmoeting check-up van de kapitein voor alle spelers:
1. Identiteitsbewijzen mee?
2. Spelerslijst mee?
3. Blad ploegensamenstelling mee? Ingevuld? Indien je dit vooraf digitaal wenst in te vullen:
https://www.tennisvlaanderen.be/documents/12301/40480241/Ploegensamenstelling+invullen+als+kapitein/2
2d27f19-0b1a-4998-827b-ed54f90660dd
4. Komt uw ploeg aan het minimum aantal punten? Overschrijdt uw ploeg niet het maximum aantal punten?
- Blad ploegensamenstelling:
 Bij uitmatchen: telkens door de kapitein in te vullen vóór de ontmoeting en af te geven aan de interclubleider,
tesamen met identiteitsbewijzen en de spelerslijst. Digitaal: zie hierboven.
Indien u bladen tekort komt kan u nieuwe bladen ploegensamenstelling afdrukken op www.tcyper.be.
 Bij thuismatchen: gewoon mondeling meedelen aan onze interclubleider.
- Omwisselen spelers met gelijk klassement: Dat kan! Voor elke nieuwe ontmoeting kan u uw spelers met gelijk
klassement omwisselen in de volgorde die u wenst. Eens de ontmoeting gestart is, moet u zich houden aan de volgorde
die u opgegeven hebt.
- Interclubballen:
 Volwassenen: vóór de start van elke thuisontmoeting moet de kapitein de ballen voor zijn volledige ploeg
betalen aan onze interclubleider. Die ballen mogen de spelers houden achteraf. Democratische interclubprijs
voor een tube ballen: 5 euro per tube.
 Jeugd en de nationale reeksen: krijgen telkens niet-betalend ballen van de interclubleider, die ballen moeten na
de match teruggegeven worden aan de interclubleider.
- Regen:
 Thuis: wordt op onze indoorterreinen verder gespeeld (GRATIS)
 Uit: afhankelijk van club waar u te gast bent. Zij kunnen mogelijks vragen om ter plaatse of op een andere
locatie de matchen tegen betaling indoor te gaan afwerken. Echter de ontvangende ploeg mag aan de
bezoekende ploeg slechts maximaal 5 euro per wedstrijd aanrekenen. In geval men meer aanrekent, neem dan
meteen contact op met ons. Schiet het bedrag voor, maar breng een attest of factuur mee. TC Yper betaalt u dan
terug via storting of cash.

- Ligging van de clubs: www.tennisvlaanderen.be, zoek “club”
- Identiteitsbewijzen:
 Volwassenen: identiteitskaart of rijbewijs
 Jeugd +12 jaar: identiteitskaart
 Jeugd -12 jaar: lidkaart MET FOTO van één of andere vereniging die jullie identiteit staaft
- Maaltijden:
Niet van toepassing op de jeugdteams.
 Voor de thuisploeg: alle spelers, reservespelers, kapiteins en coaches die op het blad ploegensamenstelling
staan: 15 euro per persoon
(uitzondering: nationale reeksen – reglement TVL - gratis maaltijd)
 Voor de bezoekende ploeg: alle spelers, reservespelers, kapiteins en coaches die op het blad
ploegensamenstelling staan: 15 euro per persoon
(uitzondering: nationale reeksen - reglement TVL - gratis maaltijd)
 Alle anderen en/of de partners: maaltijd te betalen 15 euro per persoon
 Drank: Altijd betalend!
- Rotatiesysteem:
Graag sporen wij de kapiteins aan om zo veel mogelijk een bepaald rotatiesysteem toe te passen om de
ploegopstellingen wekelijks op te maken. Op die manier kan iedereen achteraf terugkijken op een leuke en geslaagde
interclub-campagne.
Wij vragen de kapitein ervoor te zorgen dat:
- alle spelers wekelijks kunnen spelen (enkel, dubbel of enkel+dubbel)
- alle spelers na de interclub-campagne “ongeveer” evenveel enkel –en dubbelwedstrijden hebben gespeeld

