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VOORWOORD
Van harte welkom bij de cursus nationaal wedstrijdleider!
Aangezien je deelneemt aan deze cursus ben je een ervaren wedstrijdleider die al heel wat tornooien en
interclubontmoetingen in goede banen heeft geleid. Tennis Vlaanderen is dan ook zeer blij met officials die mee de
schouders willen zetten onder het ondersteunen en begeleiden van de tennissport.
Als nationaal wedstrijdleider krijg je een zeer grote verantwoordelijkheid. Je zal een aanspreekpunt worden voor
scheidsrechters en wedstrijdleiders die advies nodig hebben of je kan jonge scheidsrechters en interclubleiders stimuleren
om zich verder te verdiepen in de reglementen en hen helpen om hun vaardigheden te optimaliseren.
Daarnaast zal je ook interclubontmoetingen van een hoger niveau in goede banen moeten leiden met alle extra uitdagingen
die hierbij horen.
Met je graad als nationaal wedstrijdleider kan je ook aan de slag als ondersteuning bij internationale (jeugd)tornooien en
weelchair tornooien. Misschien heb je wel de ambitie om de stap naar het internationale niveau te zetten?
Volgende doelstellingen staan centraal tijdens deze opleiding:

•

Het kunnen leiden van een tornooi en interclubontmoetingen (administratieve en technische organisatie, loting
van de tabellen).

•

De tennisspelregels kennen en de interpretatie (incl. de procedures voor gearbitreerde en niet-gearbitreerde
wedstrijden).

•

De gedragscode kennen en kunnen toepassen.

•

Het Algemeen Competitiereglement kennen.

•

De reglementen van de interclubcompetities kennen (Tennis interclub, Tennis interclub junior, Nationale
interclub).

•

De reglementen van de verschillende circuits kennen (Tennis tour, Tennis tour junior, Belgian Circuit, Belgian
Junior Circuit).

We wensen je heel veel succes!

[Type text]

HOOFDSTUK 1
HET TENNISREGLEMENT

1.

HET SPEELVELD, RACKET EN BAL

1.1. HET SPEELVELD
1.1.1

Een maxiveld
Een maxi-tennisveld is een rechthoek van 23,77 m lang en voor het enkelspel 8,23 m breed. Voor het dubbelspel moet het
terrein 10,97 m breed zijn.

De hoogte van het net moet in het midden 0,914 m bedragen. Bij enkelspelwedstrijden moeten er enkelspelpaaltjes
worden geplaatst. Deze moeten langs weerszijden op 0,914 m buiten het enkelspelveld worden geplaatst.
Zorg ervoor dat het net volledig gespannen is en dat de ruimte tussen de netpalen volledig gevuld is, zodat er geen ballen
door de “mazen van het net” kunnen.
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1.1.2

Een U9 veld

•

lengte: 18,00 m

•

breedte: 6,50 m

•

nethoogte: 0,80 m

Opmerkingen
•

Voor het dubbelspel geldt de breedte van het maxitennis enkelspelveld.

•

Bij U9 reeksen worden nooit enkelspelpaaltjes geplaatst.

1.1.3

Een U11 veld

•

lengte: 21,00 m

•

breedte: maxitennisveld

•

nethoogte: maxitennisveld

Opmerkingen
•

Voor het dubbelspel geldt de breedte van het maxitennis enkelspelveld.

•

Voor de reeks U11/1 geldt het volledige maxiveld.

•

Bij U11 reeksen worden nooit enkelspelpaaltjes geplaatst (behalve bij U11/1).

1.2. HET RACKET
Elk racket dat gebruikt wordt moet voldoen aan de regels die werden opgesteld door de ITF. Er mag geen gebruik gemaakt worden
van een toestel of batterij die het vermogen van het racket verhoogt.
Case 1:
Mogen er meerdere dempers worden aangebracht op het racket?
Zo Ja, waar mogen deze worden aangebracht?
A: Ja, ze mogen overal in het racket worden aangebracht.
B: Ja, ze mogen enkel onder de laatste, verticale snaar worden aangebracht.
C: Ja, ze mogen uitsluitend worden aangebracht buiten het patroon van de gekruiste snaren.
D: Neen, er mag slechts één demper worden aangebracht.
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Case 2:
Tijdens het spel gaan de snaren van een (amateur)speler toevallig stuk. Mag hij met dit racket verder spelen?
A: ja
B: neen
Case 3:
Tijdens het spel breekt het racket van een speler. Mag hij met dit racket verder spelen?
A: ja
B: neen

1.3. DE BAL
1.3.1

Een wedstrijdbal

Elke bal die gebruikt wordt moet voldoen aan de regels die werden opgesteld door de ITF.
Opmerkingen
•

In de reeks U9 wordt een aangepaste “oranje” bal voorzien.

•

In de reeksen U11/2, U11/3 (U11/4, bij interclub) worden aangepaste “groene” ballen voorzien.

•

In de reeks U11/1 wordt met een normale harde bal gespeeld.

Case 4:
Na een slagenwissel is gebleken dat de gespeelde bal te zacht is. De speler die het punt verloor komt met deze bal naar de
SR. De SR is het hiermee eens. Hij beslist:
A: Het punt te laten overspelen en een vervangende bal van dezelfde soort en graad van slijtage in het spel te brengen.
B: Te laten doorspelen met de te zachte bal.
C: Een vervangende bal van dezelfde soort en kwaliteit onmiddellijk in het spel te brengen. Het gemaakte punt blijft
geldig.

Case 5:
In een slagenwissel is een bal stuk geslagen. De SR dient als volgt te handelen:
A: Het punt te laten overspelen en een vervangende bal van dezelfde soort en graad van slijtage in het spel te brengen.
B: Te laten overspelen met de lekke bal.
C: Een vervangende bal van dezelfde soort en kwaliteit in het spel te brengen zonder het punt te laten overspelen.
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1.3.2

Vervangen van ballen

De match wordt gestart met vier ballen. Indien er één bal verloren raakt tijdens het game,
zal de scheidsrechter wachten tot de volgende kantwissel om de verloren bal te vervangen.
Indien er tijdens het game twee ballen verloren zijn geraakt, zal de scheidsrechter
onmiddellijk overgaan tot het vervangen van de verloren ballen en brengt hij twee ballen
van hetzelfde merk en dezelfde slijtage in het spel.
De match wordt gestart met zes ballen. Indien er één of twee ballen verloren raken tijdens het game, zal de scheidsrechter
wachten tot de volgende kantwissel om de verloren ballen te vervangen. Indien er tijdens het game drie ballen verloren zijn
geraakt, zal de scheidsrechter onmiddellijk overgaan tot het vervangen van de verloren ballen en brengt hij drie ballen van
hetzelfde merk en dezelfde slijtage in het spel.

1.3.3

Ballenwissel

Voor de start van de match wordt bepaald of er een ballenwissel wordt toegepast in de wedstrijd. De meest voorkomende
ballenwissels zijn:
•

Bij het begin van de derde set.

•

11 – 13

•

9 – 11

Voor Tennis Vlaanderen geldt dat in de hoogste dames- en herenreeks (Belgian Circuit en nationale interclub reeks 1 en 2), er een
ballenwissel plaatsvindt bij het begin van de derde set en dit in de enkelwedstrijden (in dubbelwedstrijden is er een matchtiebreak in de derde set en is er dus geen ballenwissel).
Bij ITF-juniors tornooien wordt er ook een ballenwissel uitgevoerd bij het begin van de derde set. Bij ITF word tour is er een
ballenwissel 11-13. Aangezien de opwarming overeenkomt met twee spellen, wordt een eerste ballenwissel uitgevoerd na elf
spellen en daarna na dertien spellen.
Een bal is twee games “nieuw”. Dit betekent dat wanneer er in het eerste spel na de ballenwissel een bal verloren gaat, deze
verloren bal vervangen moet worden door een nieuwe bal. Als er in het derde spel na de ballenwissel een bal verloren gaat, zal
deze vervangen worden door een bal van hetzelfde merk en dezelfde slijtage als de overige drie ballen. Indien een bal verloren
gaat tijdens de opwarming, zal deze vervangen worden door een nieuwe bal.
Er zal nooit een ballenwissel plaatsvinden vlak voor de start van een tiebreak. Een bijzondere situatie doet zich voor indien er
een ballenwissel is bij 11-13. Bij een 6-5 stand in de eerste set wordt er een eerste keer van ballen gewisseld. Indien het in de
tweede set 6-6 wordt, zou er normaal een tweede ballenwissel moeten plaatsvinden, maar er wordt een tiebreak gespeeld, dus
vindt er geen ballenwissel plaats. Aangezien de speler die na elf spellen mocht opslagen met nieuwe ballen (eerste ballenwissel),
en aangezien diezelfde speler na de tiebreak in de tweede set als eerste zal beginnen met serveren in de derde set, zal de
scheidsrechters de volgende ballenwissel pas uitvoeren na het eerste spel van de derde set (dus bij het begin van het tweede spel
van de derde set). Anders heeft die speller twee maal met nieuwe ballen mogen serveren wat hem een voordeel zou kunnen
opleveren.
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TEST JEZELF!
1.

Tijdens de opwarming gaat een bal over de omheining. De bal is niet meer terug te vinden. Wat doet de SR?
A: De SR laat de wedstrijd verder spelen met drie ballen.
B: De SR brengt een nieuwe bal in het spel.
C: De SR zoekt een bal van dezelfde slijtage als de drie overige ballen en brengt deze in het spel.

2.

De besnaring van de serveerder breekt tussen eerste en tweede opslag. Deze eerste opslag belandt in het net.
Wat beslist de SR?
A: De SR laat een eerste opslag spelen als de serveerder van racket wisselt.
B: De SR laat een tweede opslag spelen als de serveerder niet van racket wisselt.
C: De SR laat een tweede opslag spelen als de serveerder al dan niet van racket wisselt.
D: De SR laat altijd een eerste opslag spelen, ook al wisselt de serveerder niet van racket.

3.

De besnaring van de ontvanger breekt tussen eerste en tweede opslag. Deze eerste opslag belandt buiten het opslagveld.
Wat beslist de SR?
A: De SR laat een eerste opslag spelen als de ontvanger van racket wisselt.
B: De SR laat een eerste opslag spelen als de ontvanger niet van racket wisselt.
C: De SR laat een tweede opslag spelen als de ontvanger al dan niet van racket wisselt.
D: De SR laat altijd een tweede opslag spelen, ook al wisselt de ontvanger van racket.

4.

Tijdens een slagenwisseling breekt een snaar in het racket van speler A. De door A teruggeslagen bal raakt de netband
en valt dan in zijn eigen speelhelft. Speler A vraagt aan de SR om het punt opnieuw te spelen.
A: De SR beslist om het punt te laten overspelen.
B: Speler B wint het punt omdat het toegelaten is om met een racket te spelen met gebroken snaren.
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2.

EEN VASTE HINDERNIS

2.1. WAT IS EEN VASTE HINDERNIS?
De vaste hindernissen op een tennisbaan zijn:
•

achter- en zijafsluitingen, reclameborden

•

het publiek

•

de tribunes en zitbanken (en paraplu’s) van de spelers

•

de scheidsrechtersstoel en stoelen van lijnrechters

•

de scheidsrechter, lijnrechters en ballenrapers

•

het scorebord

Indien de bal, die in het spel is, een vaste hindernis raakt nadat hij de grond raakte binnen het juiste speelveld, wint de speler
die de bal speelde het punt.
Raakt de bal een vaste hindernis vooraleer de grond te raken, wint de tegenstrever het punt.
Het raken van een vaste hindernis, betekent verlies van het punt, de bal is niet langer in het spel.

2.2. BIJZONDERE VASTE HINDERNISSEN
2.2.1

De bal raakt een onderdeel van het net bij DE OPSLAG
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2.2.2

De bal raakt een onderdeel van het net tijdens HET SPEL

Case 6:
Welke bewering is correct?
A: Tijdens een slagenwisseling in het dubbelspel raakt de bal de netpaal en valt binnen de lijnen. Het spel gaat door.
B: De opslagbal raakt de netpaal en valt dan binnen het goede servicevak. Het spel gaat door.
Case 7:
Leg aan beide spelers uit wie het spel wint.
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3.

DE BAL IN HET SPEL

3.1. VOLGORDE VAN OPSLAAN EN ONTVANGEN
3.1.1

Enkelspel

Aan het einde van elk spel, wordt de serveerder ontvanger en wordt de ontvanger serveerder voor het volgende spel.
Een tiebreak geldt als één spel. De persoon die in de tiebreak begon op te slagen, zal ontvanger worden in de volgende set. De
spelers wisselen na een tiebreak ook van kant, waarbij het laatste punt uit de tiebreak als referentie wordt genomen.
Voorbeeld
Annelies begint in de tiebreak met serveren. Annelies staat langs de rechterkant van het veld en Jolien langs de linkerkant op het
einde van de tiebreak. Na de rustperiode tussen de sets, zal Jolien dus langs de rechterkant starten met serveren en Annelies
langs de linkerkant starten met ontvangen.

3.1.2

Dubbelspel

In het dubbelspel gelden dezelfde regels als in het enkelspel. Elk team serveert / ontvangt om de beurt. Elke speler van het team
moet om de beurt opslagen. Deze volgorde zal gedurende de hele set worden aangehouden.
Bij het begin van de set mag de opslagvolgorde binnen een team gewijzigd worden. Een matchtiebreak geldt als een derde set.
De opslagvolgorde binnen het team mag hier dus gewijzigd worden.
In een normale tiebreak, zal de opslagvolgorde van de set gerespecteerd blijven.
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3.2. DE OPSLAG
De serveerder moet, alvorens hij zijn opslagbeweging inzet:
•

met beide voeten achter de achterlijn staan;

•

schuin tegenover het opslagvlak waarin hij de bal slaagt, staan;

•

Tussen het denkbeeldig verlengde van het middenmerk en het denkbeeldig verlengde van de buitenkant van de zijlijn, staan.

Opmerkingen
•

De serveerder mag de bal in iedere willekeurige richting gooien en slaan voordat die bal op de grond komt.

•

Onderhands opslaan mag dus ook, maar niet de bal eerst laten stuiten.

•

Na een goede eerste opslag mag de serveerder nooit de tweede opslagbal achter zich weggooien.

3.2.1

De voetfout

Er is sprake van voetfout als de serveerder:
•

Verkeerd gaat staan, bijvoorbeeld buiten de zijlijn.

•

Loopt bij het serveren; een aanloopje mag niet.

•

Eén van de lijnen raakt.

Belangrijk hierbij is het moment van slagen. Een voetfout kan pas geroepen worden als het racket de bal raakt. Merk ook op dat
de voet boven de lijn mag zijn tijdens de opslagbeweging, maar de voet mag de lijn niet raken op het moment dat de bal geslagen
wordt.
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3.2.2

De opslagfout

Een opslag is foutief als:
•

De serveerder een overtreding begaat tegen de opslag- of voetfoutregels.

•

De bal buiten het servicevlak geslagen is.

•

De serveerder de bal mist terwijl hij deze tracht te slaan.

•

De bal een vaste hindernis, een enkelspelpaal of een netpaal raakt vooraleer de grond te raken.

•

De geserveerde bal de serveerder of zijn partner (of iets dat ze aanhebben of dragen) raakt, na het slaan.

3.2.3

De terugslag

De ontvanger moet klaarstaan als de serveerder gaat opslagen. Hij krijgt hiervoor “redelijke tijd”. De serveerder mag nog niet
opslaan als de ontvanger niet klaar is.
Wanneer de serveerder toch opslaat als de ontvanger nog niet klaar staat, dan mag de ontvanger de bal niet terugslaan. Doet hij
dit wel, dan verliest hij het punt.
De ontvanger mag, langs zijn speelhelft, gaan staan waar hij wilt om de opslag te ontvangen. Tijdens het spel mag hij, indien
nodig, voorbij het net komen maar niet binnen de lijnen van het speelveld van zijn tegenstander.

3.3. DE BAL IN HET SPEL
Vanaf het ogenblik dat de opslag geslagen is, is de bal in het spel, tenzij het een servicefout of een let is. De bal blijft in het spel
tot één van de spelers er niet in slaagt de bal terug te slaan in de helft van zijn tegenstrever en op de juiste manier. Dan is het
punt beslist en is de bal uit het spel, m.a.w. er is dan sprake van verlies van een punt.
Enkele bijzondere gevallen
•

De bal raakt het netband, maar valt toch in de goede speelhelft van de tegenstander. De slagenwisseling gaat verder.

•

De bal heeft veel tegeneffect en komt, na de grond geraakt te hebben (eventueel met behulp van de wind), weer terug. De
andere speler mag dan over het net reiken om de bal te raken, maar mag het net hierbij niet raken.
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•

Nadat de speler de bal aan zijn kant van het net heeft geraakt of zelfs naast de bal sloeg, mag zijn racket in de uitzwaai over
het net komen.

•

De bal komt, buiten de netpaal om geslagen, in de goede speelhelft. Deze bal moet niet hoger dan de nethoogte geslagen
worden.

•

De bal glipt door de mazen van het net, zonder het net te raken.

3.4. NO SERVICE LET-REGEL
In het Belgian Junior Circuit wordt de “no service let-regel” toegepast bij U11, U13
en U15.
Concreet betekent dit dat wanneer een bal de netband of het net raakt bij de opslag
en in het correcte opslagvak terechtkomt, de slagenwisseling gewoon doorgaat. Een
scheidsrechter zal hier dus geen “net” roepen.
Deze regel is ook van toepassing bij alle ITF junior matchen.

3.5. VERLIES VAN EEN PUNT
Een speler kan op verschillende manieren het punt verliezen:
•

De tweede opslag belandt in het net of buiten het opslagveld.

•

De bal komt niet over het net.

Cursustekst: nationaal wedstrijdleider

16 / 97

•

De bal de grond raakt buiten het speelveld.

•

De bal raakt een vaste hindernis.

•

De speler zijn racket naar de bal gooit, de bal effectief raakt en over het net, binnen de lijnen valt.

•

De bal een speler of kledij van de speler raakt.

•

De bal tweemaal (of meer) botst alvorens deze wordt teruggeslagen of helemaal niet wordt teruggeslagen.

•

De speller (of zijn racket of kledij) het net raakt als de bal nog in het spel is.

•

De speler met zijn voet (of racket) de speelhelft van zijn tegenstander raakt, terwijl de bal nog in het spel is.

•

De speler de bal speelt voordat deze over het net komt op zijn speelhelft.

•

De bal in de mazen van het net blijft hangen.

Opmerkingen
•

Een ontvanger verlies het punt als hij de opslagbal raakt alvorens deze de grond raakt.

•

Het ontvangende team verliest het punt als de opslagbal de ontvanger of de medespeler raakt alvorens deze de grond raakt.

3.6. HINDEREN
3.6.1
•

Hinder door een scheidsrechter

Als de scheidsrechter een bal die werd uitgegeven corrigeert, zal het punt herspeeld worden. Een uitzondering op deze regel
is wanneer het, volgens de interpretatie van de scheidsrechter, een duidelijk winnende opslag was of een bal die de
tegenstander onmogelijk kon bereiken. Als de scheidsrechter twijfelt of het een ace was of een winnend punt, zal het voordeel
van de twijfel worden gegeven en wordt het punt herspeeld.

•

Als een bal die binnen werd gegeven gecorrigeerd wordt, dan is het punt beëindigd.

•

Als een voetfout geroepen wordt, voordat de bal werd geraakt, zal het punt herspeeld worden.

3.6.2

Hinder door iets van buiten het terrein

Als een speler gehinderd wordt door iets buiten zijn controle (een bal die op het terrein rolt, een papier dat in het veld wordt
geblazen …) tijdens het punt of tijdens zijn opslagbeweging, zal het punt herspeeld worden.
Opmerkingen
Volgende zaken worden niet beschouwd als hinder:
•

Geluiden uit het publiek.

•

Omstaanders die “UIT” roepen.

•

Licht dat uitgaat op een ander veld.
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3.6.3

Hinder door de tegenspeler

Een speler kan zijn tegenstander opzettelijk of onopzettelijk hinderen.
•

Opzettelijke hinder zal er altijd voor zorgen dat de speler die de hinder veroorzaakt het punt zal verliezen.
Voorbeeld: Een speler steekt haar vinger in de lucht om aan te geven dat een bal buiten is. Ze kijkt naar het balmerk en stelt
vast dat de bal goed is.

•

Onopzettelijke hinder zal ervoor zorgen dat het punt herspeeld wordt. Toch is het aan de scheidsrechter om duidelijk te
maken dat wanneer dit een tweede keer gebeurt, de hinder zal leiden tot puntverlies.
Voorbeeld: Een speler verliest tijdens het punt zijn pet, een bal valt uit zijn broekzak, een demper komt los uit het racket

Opmerkingen
•

Het kan gebeuren dat een speler zijn pet verliest, en er enkele punten later een bal uit zijn broekzak valt. Het vallen van de
pet geldt dan als onopzettelijke hinder, maar de bal die uit zijn broekzak valt wordt dan opzettelijke hinder.

•

Een speler kan nooit een LET eisen als omdat hij meent dat zijn tegenstander gehinderd wordt.

•

Een vaste hindernis kan nooit een hinder zijn.

•

Een speler kan zichzelf nooit hinderen.

TIP:
Roep niet te snel ‘’hinder’’. Je kan beter even wachten en nagaan of de tegenstander effectief gehinderd wordt.

Case 8:
Tijdens een slagenwisseling raakt de bal die Jens slaat, de netband waarna het enkelspelpaaltje omvalt. De geslagen bal
stuit in de speelhelft van zijn tegenstrever. Wat moet de SR beslissen?
A: Punt voor Jens.
B: Punt voor zijn tegenstrever.
C: Het spel laten doorgaan.
D: Het spel onderbreken en een LET geven.

Cursustekst: nationaal wedstrijdleider
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TEST JEZELF!
1
1.

Nadat Amber haar 2de opslag heeft geslagen rolt er een hinderlijke bal van een ander terrein

Nadat Amber haar 2de opslag heeft geslagen rolt er een hinderlijke bal van een ander terrein op het speelveld binnen.
hetdespeelveld
binnen. Wat beslist de scheidsrechter?
Wat beslist
scheidsrechter?

A Hij onderbreekt het spel en geeft een let 1ste opslag.

A: Hij onderbreekt het spel en geeft een let 1ste opslag.

B Hij onderbreekt het spel en geeft een let 2de opslag.
B: Hij onderbreekt het spel en geeft een let 2de opslag.

C Hij wacht af of één van de spelers een let vraagt en geeft dan een let 1ste opslag.

C: Hij wacht af of één van de spelers een let vraagt en geeft dan een let 1ste opslag.

2
2.

Een speler gooit na een eerste goede opslag, de tweede bal achter zich weg.

Een speler gooit na een eerste goede opslag, de tweede bal achter zich weg. Wat beslist de scheidsrechter?

Wat beslist de scheidsrechter?

A: De SR laat het punt verder spelen.

A De scheidsrechter laat het punt verder spelen.

B: De SR B
kent
punt toe aan de kent
ontvanger.
Dehet
scheidsrechter
het punt

toe aan de ontvanger.

De ‘’LET’’
scheidsrechter
“LET”
en maakt
serveerder
duidelijk
is
C: De SR C
roept
en maakt deroept
serveerder
duidelijk
dat ditde
eenmalig
is en hij
volgende dat
keer dit
het eenmalig
punt verliest.

en hij

een volgende keer het punt verliest.

D: De SR roept ‘’LET’’ telkens deze situatie zich voordoet.

D De scheidsrechter roept “LET” telkens deze situatie zich voordoet.
3.

Wat beslist de scheidsrechter tijdens een enkelspel als een 1ste opslag de ontvanger raakt via het enkelpaaltje?

3

Wat beslist de scheidsrechter tijdens een enkelspel als een 1ste opslag de ontvanger raakt via

A: 1ste opslag fout: de serveerder moet een 2de opslag slaan

het enkelspelpaaltje?

B: Punt voor de ontvanger.

A 1ste opslag fout; de serveerder moet een 2de opslag slaan.

C: LET, 1ste opslag.

B Punt voor de ontvanger.

D: Punt voor
de serveerder.
C LET,
1ste opslag.

D Punt voor de serveerder.
4.

Wat beslis je als scheidsrechter?

4

Wat beslis je als scheidsrechter?

Ze liet haar
racket vallen…
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5.

Is dit toegestaan?

6.

Lena speelt een bal in de speelhelft van Anja. De bal heel zoveel effect dat deze direct over het net terugspringt in de
speelhelft van Lena. In een poging van Anja om de bal alsnog te raken wordt zij opzettelijk gehinderd door Lena.
De scheidsrechter beslist:
A: Punt voor Lena.
B: Punt voor Anja.
C: Herspelen van het punt.

7.

Ron speelt tegen Vic. Ron wil een 2de opslag slaan, als de scheidsrechter ziet dat Vic nog niet klaar staat.
Wat beslist de scheidsrechter?
A: Hij wacht af of Vic zal proberen de opslag terug te slaan.
B: Hij wacht af of Vic zal zeggen dat hij niet klaar is.
C: Hij grijpt in en geeft een let 1ste opslag.
D: Hij grijpt in en verzoekt Ron met een 2de opslag te wachten tot Vic klaar staat.

8.

Wat beslist de scheidrechter tijdens een dubbelspel als een 1ste opslag de medespeler van de serveerder raakt vooraleer
de bal de grond raakt in de speelhelft van de tegenstrever?
A: Punt voor de serveerder.
B: Punt voor de ontvanger.
C: 1ste opslag fout, serveerder moet 2de opslag slaan.
D: Herspelen van het punt.
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4.

HET VERBETEREN VAN FOUTEN

4.1. HET VERBETEREN VAN EEN CALL
Iedereen maakt fouten! Het is niet altijd even eenvoudig om (op gravel) de bal binnen of buiten de lijnen te zien. Gelukkig kan je
hierbij gebruik maken van de afdruk en je beslissing nog even controleren. Dit kan op vraag van één van de spelers, maar je kan
ook pro-actief de balafdruk controleren.

Wanneer je een bal buiten geeft die, na controle, binnen blijkt te zijn kan
volgend stappenplan je helpen:
•

Is een terugslag (bij opslag of in de rally) mogelijk: LET

•

Is een terugslag (bij opslag of in de rally) twijfelachtig: LET

•

Is een terugslag (bij opslag of in de rally) niet mogelijk: PUNT TOEKENNEN

Uiteraard is het belangrijk dat je een balafdruk kan vinden. Het kan soms voorkomen dat je op een (vochtige) gravelondergrond
geen afdruk kan vinden. In dat geval blijft je oorspronkelijke beslissing gelden.

4.2. SERVEREN VANOP DE FOUTE SPEELHELFT / KANT
•

Tijdens een gewoon spel of in de tiebreak, indien de speler serveerde aan de verkeerde speelhelft, zal deze vergissing zo snel
mogelijk hersteld worden. De serveerder zal nu serveren aan de juiste speelhelft en dit in overeenstemming met de score.
Een foute service geslagen vooraleer de vergissing werd ontdekt blijft niet behouden. De serveerder heeft in dit geval recht
op een eerste opslag.

•

Tijdens een gewoon spel of in de tiebreak zal, indien de serveerder van de verkeerde kant van zijn speelhelft serveerde, de
servicevolgorde hersteld worden van zodra deze vergissing ontdekt werd en dit in overeenstemming met de score.
Een foute service geslagen vooraleer de vergissing werd ontdekt blijft behouden.

Cursustekst: nationaal wedstrijdleider
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4.3. FOUTE SERVEERDER
4.3.1
•

Enkelspel

Indien een speler serveert, wanneer het zijn beurt niet is, moet de speler, die had moeten serveren, gaan serveren zodra de
vergissing ontdekt is. Indien echter een spel is beëindigd, voordat de vergissing is ontdekt, wordt het serveren in de gewijzigde
volgorde voortgezet. Een foute service geslagen vooraleer de vergissing werd ontdekt, wordt niet geteld (de “nieuwe”
serveerder krijgt een eerste opslag).

•

Wanneer tijdens een tiebreak een speler buiten zijn beurt serveert, en de vergissing wordt ontdekt na een even aantal punten,
dan wordt de vergissing onmiddellijk verbeterd. Indien deze vergissing wordt ontdekt na een oneven aantal gespeelde punten,
wordt het serveren in de gewijzigde volgorde verder gezet.
Een foute service geslagen vooraleer de vergissing werd ontdekt, wordt niet geteld (de “nieuwe” serveerder krijgt een eerste
opslag).

4.3.2

•

Dubbelspel

Indien één van de spelers van het team serveert als het zijn beurt niet is, zal elke foute service, geslagen voor de ontdekking
van de vergissing, geldig blijven. (Een 2de opslag blijft een 2de opslag.)

•

Indien gedurende een gewoon spel of tijdens een tiebreak, de volgorde van het ontvangen van de service is gewijzigd door
de ontvangers, moeten zij in deze volgorde verder spelen tot het einde van het spel. In het volgende spel waarin zij weer
ontvangers zijn, moeten ze hun oorspronkelijke opstelling weer innemen.

4.4. FOUTE BALLENWISSEL
Wanneer er een ballenwissel te vroeg of te laat wordt uitgevoerd is het belangrijk om te wachten om de ballenwissel alsnog uit
te voeren tot het moment dat diegene die met nieuwe ballen moest serveren, opnieuw gaat serveren.
•

Indien een ballenwissel één spel te vroeg werd uitgevoerd zal, vanaf het moment dat het spel begonnen is, dit spel uitgespeeld
worden met de nieuwe ballen. De scheidsrechter zal daarna, bij het volgende spel, opnieuw van ballen wisselen. De logica
hierbij is dat de speler die normaal met nieuwe ballen mag opslagen, het recht moeten hebben om met nieuwe ballen op te
slagen.

•

Indien een ballenwissel twee spellen te vroeg werd uitgevoerd, zal het ritme van deze ballenwissel worden aangehouden
gedurende de hele wedstrijd.
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4.5. FOUTEN IN WEDSTRIJDVERLOOP
•

Indien per vergissing bij een stand 6 gelijk gestart wordt met een tiebreak, niettegenstaande vooraf werd aangekondigd dat
de set met twee punten verschil diende gespeeld te worden, zal de vergissing onmiddellijk hersteld worden indien slechts
één punt werd gespeeld. Wanneer de vergissing wordt ontdekt nadat de bal in het spel is gebracht voor het tweede punt,
moet het spel worden voortgezet als een tie-break-spel.

•

Indien per vergissing bij een stand 6 gelijk gestart wordt met een gewoon spel, niettegenstaande vooraf werd aangekondigd
dat de set beëindigd wordt met een tiebreak, zal de vergissing onmiddellijk hersteld worden indien slechts één punt werd
gespeeld. Indien de vergissing wordt ontdekt nadat de bal in spel is gebracht voor het tweede punt, moet het spel worden
voortgezet als in een spel met 2 spellen verschil totdat de score 8-8 gelijk (of een hoger even aantal) is. Dan moet (alsnog)
een tiebreak gespeeld worden.

•

Indien per vergissing een ‘set met twee
verschil’

of

‘tie-break-set’

wordt

punten
gestart,

niettegenstaande vooraf werd aangekondigd dat de
beslissende set gespeeld wordt met match-tiebreak,
zal de vergissing onmiddellijk worden hersteld indien
slechts één punt werd gespeeld. Indien de vergissing
wordt ontdekt nadat de bal in spel is gebracht voor
het tweede punt, wordt de ‘set met twee punten
verschil’ of ‘tie-break-set’ verder gespeeld tot een
speler of team 3 spellen wint (en hierdoor de set) of
tot de set de stand 2-2 bereikt en dan een
beslissende match tiebreak. Indien echter de
vergissing ontdekt wordt na het begin van het
tweede punt van het vijfde spel, wordt de set verder
gespeeld als een gewone ‘tiebreak set.

Case 9:
Een tweede service raakt het net. De scheidsrechter roept ‘’net, fout’’ , terwijl hij zich vervolgens realiseert dat de bal
de middenservicelijn heeft geraakt. Hij herstelt zich onmiddellijk en roept af: ‘’Correctie de bal was goed, tweede
service’’. De beslissing van de scheidsrechter is:
A: juist
B: onjuist
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Case 10:
Leg aan de spelers uit wie gelijk heeft.

Case 11:
Tijdens een tiebreak bij 12/12 vergeten de spelers van kant te wisselen. De puntenstand is 13/12 wanneer de
scheidsrechter deze vergetelheid vaststelt.
A: De spelers wisselen van kant en spelen verder bij 13/12.
B: De spelers wisselen niet van kant voor 15/15.
C: De spelers wisselen van kant en spelen verder bij 12/12.
D: De spelers herbeginnen de hele tiebreak.

Case 12:
In een enkelspel speelt A tegen B. Bij een stand van 4 – 5 in de eerste set slaat A buiten zijn beurt op en wint dit spel.
Het wordt 5 gelijk en nu stelt men de vergissing vast. Wat is de juiste beslissing?
A: Laat B opslaan bij een stand 5 – 4.
B: Score blijft behouden, 5 – 5 en B moet opslagen.
C: Score blijft behouden, 5 – 5 en A moet opslagen.
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TEST JEZELF!
1.

In een dubbelwedstrijd A-B tegen X-Y is in de set de opslagvolgorde A-X-B-Y. Tijdens de tiebreak in de eerste set slaat X
opdubbelwedstrijd
in de plaats van Y voor
hettegen
zesde X-Y
van zevende
(A XX
BB XX). De vergissing
wordt vastgesteld
1per vergissing
In een
A-B
is in depunt
set de
opslagvolgorde
A-X-B-Y.
Tijdens detijdens
tiebreak
de slagenwisseling voor het zevende punt. De scheidsrechter …

in de eerste set slaat X per vergissing op in de plaats van Y voor het zesde en zevende punt (A

A: Laat verder
en wijzigt
de opslagvolgorde
in AA YY BBtijdens
XX …
XX BBspelen
XX). De
vergissing
wordt vastgesteld

de slagenwisseling voor het zevende punt.

B: Onderbreekt
onmiddellijk het spel en laat het zevende punt opslaan door Y.
De scheidsrechter.
C: Laat verder spelen en wijzigt de opslagvolgorde in BB YY AA XX …

A Laat verder spelen en wijzigt de opslagvolgorde in AA YY BB XX ...

D: Onderbreekt
de slagenwisseling
en laat het
opnieuw
beginnen.punt
B Onderbreekt
onmiddellijk
hettie-breakspel
spel en laat
het zevende

opslaan door Y.

C Laat verder spelen en wijzigt de opslagvolgorde in BB YY AA XX ...

In een enkelspel tussen X en Y wordt door Y een 2de opslag geslagen. De scheidsrechter kan geen beslissing nemen, omdat

2.

D Onderbreekt
de slagenwisseling
en laat doen?
het tie-breakspel
hij de opslag
niet gezien heeft.
Wat moet de scheidsrechter

opnieuw beginnen.

A: Gokken op ‘’in’’ en laten doorspelen.

2

In een enkelspel tussen X en Y wordt door Y een 2de opslag geslagen. De scheidsrechter kan

B: Let 2de opslag

geen beslissing nemen, omdat hij de opslag niet gezien heeft. Wat moet de scheidsrechter

C: Let 1ste opslag

doen?

D: Reageren op de reactie van de spelers.

A gokken op “in” en laten doorspelen
3.

Tijdens een wedstrijd
op gemalen baksteen inspecteert de scheidsrechter een ballenafdruk, toch vindt hij dat deze niet
de

B let 2 opslag

duidelijk is. Wat beslist de scheidsrechter?

C let 1ste opslag
A: Afdruk uitwissen.

D reageren op de reactie van de spelers

B: De oorspronkelijke afroep geldt.

3C: Aan deTijdens
eenvragen
wedstrijd
op te
gemalen
baksteen inspecteert de scheidsrechter een ballenafdruk,
lijnrechter
de afdruk
interpreteren.
tochvan
vindt
hij dat
D: Herspelen
het punt.

deze niet duidelijk is. Wat beslist de scheidserchter?

A afdruk uitwissen

4.

De scheidsrechter geeft een tweede opslag buiten (er wordt gespeeld op gravel). De serveerder vraagt om het balmerk

B de oorspronkelijke
afroep
geldt
te controleren.
De scheidsrechter doet
dit en
stelt vast dat de opslag de lijn raakt. Wat beslist de scheidsrechter?
C aan de lijnrechter vragen de afdruk te interpreteren

A: De SR beslist om de serveerder de eerste opslag opnieuw te laten spelen.

D Herspelen van het punt

B: De SR beslist om de serveerder de tweede opslag opnieuw te laten spelen.
C: De SR houdt vast aan de eerste beslissing en zegt dat het nu te laat is om te corrigeren.

5

De scheidsrechter geeft een tweede opslag buiten (er wordt gespeeld op gravel). De

serveerder
vraagt om
Cursustekst: nationaal
wedstrijdleider
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dat de opslag de lijn raakt. Wat beslist de scheidsrechter?
A De SR beslist om de serveerder de eerste opslag opnieuw te laten spelen.

5.

ONDERBREKINGEN

5.1. DE 25 – 90 – 120 - REGEL
•

25 seconden
o Na de beëindiging van een punt tot de aanvang van een nieuw punt.
o Tussen de eerste en de tweede opslag.

•

90 seconden
o Bij de aanvang van de kantwissel. Dit is het ogenblik waarop het vorige punt eindigt.
o Na 1 minuut volgt de afroep: “Tijd”
o Na 1 minuut 15 seconden volgt de afroep: “15 seconden”

•

120 seconden
o Na de beëindiging van een set (set-break).
o Na 1 minuut 30 seconden volgt de afroep: “Tijd”
o Na 1 minuut 45 seconden volgt de afroep: “15 seconden”

5.2. REDELIJKE TIJD
Redelijke tijd wordt toegepast in volgende situaties:
•

De speler zijn/haar kledij is gescheurd en moet vervangen worden.

•

De speler zijn/haar schoenen zijn stuk en moeten vervangen worden.

•

Bij een sanitaire onderbreking.
o Dames en heren krijgen één sanitaire onderbreking per wedstrijd.
o In het dubbel krijgt elk team twee sanitaire onderbrekingen. Als beide spelers uit hetzelfde team samen gaan, geldt dit
als één sanitaire onderbreking.

Opmerking: Redelijke tijd geldt niet voor rackets of gebroken snaren.
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5.3. KWETSUUR
Tijdens een wedstrijd kan een speler geblesseerd raken. De speler mag hiervoor een behandeling vragen op eender welk moment
tijdens de wedstrijd. Bij voorkeur tijdens een kantwissel, maar dit is niet verplicht.
Wanneer de kinesist/sportarts het veld opstapt, zal de scheidsrechter aangeven welke speler de behandeling gevraagd heeft.
Hierna start een evaluatie (gesprek met de speler). Dit mag zo lang duren als nodig. De kinesist/sportarts zal een teken geven aan
de scheidsrechter wanneer hij/zij de behandeling zal starten. Vanaf dit moment start de “medische time-out”. Deze duurt
maximaal drie minuten. De scheidrechter zal de kinesist/sportarts een teken geven op twee minuten, één minuut en dertig
seconden. Hierna kondigt de scheidsrechter “tijd” aan.

Krampen worden niet beschouwd als een blessure, maar een natuurlijke verzwakking door het verloop van de wedstrijd. Een speler
heeft hiervoor dus geen recht op een medische time-out. De behandeling kan slechts plaatsvinden tijdens de kantwissel (gedurende
de tijd van de kantwissel) en dit maximaal twee keer. Indien een speler toch onmiddellijk een behandeling wilt, kan hij de
resterende punten, tot de volgende kantwissel, opgeven.
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Wanneer een speler gevallen is en de wonde is aan het bloeden, moet deze onmiddellijk
verzorgd worden. Ook wanneer dit in het midden van een spel gebeurt. De behandeling
mag zo lang duren tot het bloeden gestopt is. Wanneer dit levensbedreigend is, kan een
speler uiteraard niet verder spelen.

5.4. CONTACTLENZEN EN BRIL
Een speler met een bril of contactlenzen moet altijd goed voorbereid zijn. We maken een onderscheid tussen twee situaties:
•

Wanneer een reservebril of lenzen aanwezig zijn op het terrein bij
het begin van een match, dan wordt deze aanzien als deel van de
uitrusting en krijgt de speler ‘’redelijke tijd’’ om deze te vervangen
indien nodig. Bijvoorbeeld door regen op de bril of een vuile lens
na een val

•

Wanneer een reservebril of lenzen niet aanwezig zijn op het terrein
bij het begin van een match, dan wordt deze niet aanzien als deel
van de uitrusting en heeft de speler geen recht op een onderbreking
om deze te vervangen. Bijvoorbeeld lenzen die vervangen moeten
worden door een bril die nog in de kleedkamer ligt. Wanneer de lenzen of de bril beschadigd worden (door bijvoorbeeld
een bal die de bril raakt), heeft de speler wel recht om deze te vervangen. Hiervoor krijgt hij ‘’redelijke tijd’’.

5.5. INSPEELTIJD VAN EEN WEDSTRIJD
Een opwarming duurt 5 minuten. Wanneer een wedstrijd onderbroken wordt door regen, kan een opwarming hernomen worden:
•

als de onderbreking tussen de 0 – 15 minuten heeft geduurd: geen inspeeltijd.

•

als de onderbreking tussen de 15 – 30 minuten heeft geduurd: 3 minuten inspeeltijd.

•

als de onderbreking meer dan 30 minuten heeft geduurd: 5 minuten inspeeltijd.

De wedstrijdleider beslist bij verandering van ondergrond (indoor spelen) of er extra inspeeltijd wordt toegestaan.
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5.6. HITTEREGEL

Tornooiorganisatoren (wedstrijdleiders) mogen een rustperiode van tien minuten
om willen van extreme weersomstandigheden. Deze rustperiode kan genomen
worden na de derde set (wedstrijd naar drie winnende sets) of na de tweede set
(wedstrijd naar twee winnende sets).
Vanaf het moment dat de hitteregel wordt afgekondigd, geldt dit voor alle
wedstrijden die op dat moment zullen aanvangen en alle wedstrijden die op dat
moment bezig zijn.
Indien spelers gebruik maken van de onderbreking, is het aan de speler zelf om
terug tijdig aanwezig te zijn op het veld. Wanneer een speler niet tijdig aanwezig is op het veld, zullen “back-to-back”
tijdsoverschrijdingen (zie gedragscode) worden toegepast.
Tijdens de onderbreking mag de speler geen coaching en geen medische behandeling ontvangen.

5.7. STOPPEN VERSUS ONDERBREKEN

We maken een onderscheid tussen stoppen met spelen en onderbreken. Stoppen (stopping) betekent dat de wedstrijd onderbroken
wordt, maar de spelers op het veld blijven. Onderbreken (suspension) betekent dat de wedstrijd onderbroken wordt, maar de
spelers niet op het veld blijven.
Het is aan de scheidsrechter om te oordelen of er al dan niet gestopt of onderbroken wordt, aangezien deze kan oordelen over de
staat van het veld. Zo kan er bij regenweer gevaar zijn voor de spelers of kan er schade aan het veld ontstaan. Het is aan de
wedstrijdleider om een beslissing te nemen over een onderbreking omwille van invallende duisternis. Het is aangewezen om bij
invallende duisternis te onderbreken bij een even aantal games (in een set) of bij een setbreak.
Indien er gestopt wordt (en de spelers blijven aanwezig op het veld), is er geen coaching toegestaan, maar kan er wel een
blessurebehandeling plaatsvinden.
Indien er een onderbreking wordt gegeven (en de spelers dus niet aanwezig blijven op het veld), is coaching en blessurebehandeling
toegestaan.
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TEST JEZELF!
1.

Jan krijgt tijdens het vierde spel van de derde set krampen. Hij vraagt om verzorging. Zijn tegenstrever zegt hem dat dit
niet toegelaten is en eist dat hij onmiddellijk verder speelt. Jan vraagt om de scheidsrechter die stand-by is. Deze beslist:

1

Jan krijgt tijdens het vierde spel van de derde set krampen. Hij vraagt om verzorging. Zijn

tegenstrever
dat
niet toegelaten
is en
A: Hem verzorging
toe te zegt
staan hem
tijdens
de dit
reglementaire
20 seconden.

eist dat hij onmiddellijk verder speelt. Jan

B: De verzorging toestaan tijdens de eerstvolgende kantwissel met verlies van de resterende punten (4de en 5de game).

vraagt om de scheidsrechter die stand-by is. Deze beslist:

C: Hem onmiddellijk verzorging toe te staan tijdens de reglementaire 3 minuten.

A Hem verzorging toe te staan tijdens de reglementaire 20 seconden.
2.

Een spelerBdraagt
Tijdens
het spelentijdens
van een de
punteerstvolgende
valt een lens op dekantwissel
grond en is vuil.
vraagt omvan
extrade
Hemcontactlenzen.
de verzorging
toestaan
metHijverlies
tijd om een andere lens te gaan halendein de kleedkamer.
Mag dit? Indien ja, hoeveel tijd kan hij hiervoor krijgen?
resterende punten (4 en 5de game).
A: Dit magC niet,
de speler
zijn materiaal
op staan
het terrein
moetde
zijn
voor de aanvang3van
de wedstrijd.
Hemaangezien
onmiddellijk
verzorging
toe te
tijdens
reglementaire
minuten.
B: Dit mag, doch moet hij binnen de 20 seconden terug zijn.

C: Dit mag en hij moet over een ‘’redelijke tijd’’ kunnen beschikken.

2
3.

Een speler draagt contactlenzen. Tijdens het spelen van een punt valt een lens op de grond en

Na het tossen begint de opwarming. Els won de toss en verkoos te ontvangen. Na enkele minuten begint het plots te

is vuil. Hij vraagt om extra tijd om een andere lens te gaan halen in de kleedkamer. Mag dit ?

stortregenen. Els en Ilse moeten het terrein verlaten. Na anderhalf uur is het terrein opnieuw bespeelbaar. De zon schijnt.

Indien ja, hoeveel tijd kan hij hiervoor krijgen?
A: Ilse moet nu serveren omdat Els verkoos te ontvangen.

A Dit mag niet, aangezien de speler zijn materiaal op het terrein moet zijn voor de aanvang

B: Els moet nu ontvangen omdat zij verkoos te ontvangen.

C: Els mag nu
opnieuw
kiezen: serveren, ontvangen, de kant of de keuze aan haar tegenstreefster geven.
van
de wedstrijd.
4.

Dithet
mag,
doch
hij moet
terug
zijnHijbinnen
denaar
20 de
seconden.
Rik breektB op
einde
van een
rally zijn
snaren.
komt hij
scheidsrechter en vraagt om een nieuw racket uit
zijn auto te gaan halen. De auto staat op de parking, ongeveer een halve minuut wandelen van het terrein. Wat beslist

C Dit mag en hij moet over een “redelijke
de scheidsrechter?

tijd“ kunnen beschikken.

A: De scheidsrechter weigert Rik om het terrein te verlaten. Rik moet verder spelen met de gebroken snaren tot de
kantwissel.
3volgende Na
het tossen begint de opwarming. Els won de toss en verkoos te ontvangen. Na enkele
B: De scheidsrechter vraagt aan Rik of hij geen ander racket in zijn tenniszak bij heeft. Indien Rik er geen heeft, geeft

minutentijd
begint
plotsracket
te stortregenen.
hij hem redelijke
om hethet
nieuwe
te gaan halen. Els en Ilse moeten het terrein verlaten. Na anderhalf
uur is het terrein opnieuw bespeelbaar. De zon schijnt nu.

C: De scheidsrechter vraagt aan Rik of hij geen ander racket in zijn tenniszak bij heeft. Indien Rik er geen heeft, geeft
hij hem de toestemming om het racket te gaan halen in zijn auto, maar geeft na twintig seconden een waarschuwing

A Ilse moet nu serveren omdat Els verkoos te ontvangen.

voor tijdsoverschrijding indien Rik nog niet aanwezig is op het terrein.

B Els moetvraagt
nu ontvangen
omdat
zij verkoos
tezijn
ontvangen.
D: De scheidsrechter
aan Rik of hij
geen ander
racket in
tenniszak bij heeft. Indien Rik er geen heeft, vraagt
de scheidsrechter aan een supporter om het racket te gaan halen in Rik zijn auto. Deze supporter krijgt hiervoor redelijke
tijd.

C Els mag nu opnieuw kiezen: serveren, ontvangen, de kant of de keuze aan zijn
tegenstrever geven.
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6.

ROLSTOELSTENNIS

6.1. GEWIJZIGDE REGELS
Rolstoeltennis volgt de tennisspelregels opgemaakt door de Internationale
Tennisfederatie behoudens enkele uitzonderingen:
•

De dubbele bots-regel. Bij rolstoeltennis mag de bal twee maal botsen. De
speler moet de bal terugslaan vooraleer de bal een derde keer botst. De tweede
bots mag ofwel binnen of buiten het speelveld stuiten.

•

De rolstoel. De rolstoel maakt deel uit van het lichaam en alle ITFregels die van
toepassing op het lichaam van de speler zijn ook van toepassing op de rolstoel.

•

De opslag.
-

Vlak voor het serveren, zal de serveerder volledig stilstaan. Vervolgens wordt aan de serveerder één duw toegestaan
alvorens de bal te slaan.

-

Tijdens het uitvoeren van de service mag de serveerder met geen enkel wiel enig ander gedeelte van het veld aanraken
dan dat gelegen achter de achterlijn tussen de denkbeeldige verlenging van het middenmerk en de zijlijn.

-

Indien de conventionele methode voor het uitvoeren van de service voor een vierdelig gehandicapt persoon fysisch gezien
onmogelijk is, mag een speler of een andere persoon voor dergelijke speler de bal opgooien. In elk geval dient telkens
dezelfde servicemethode te worden gebruikt.

•

Verlies van een punt. Een speler verliest het punt indien:
-

hij de bal niet kan terugslaan vooraleer deze de grond een derde maal raakt.

-

Hij gebruik maakt van zijn voeten of van om het even welk lager gelegen deel tegen de grond of tegen een wiel wanneer
de bal in spel is.

-

Hij er bij balcontact niet in slaagt om één dij in contact te houden met de rolstoelzitplaats.

6.2. DE ROLSTOEL
Rolstoelen die gebruikt worden in alle competities, gespeeld volgens de regels van het rolstoeltennis, moeten aan volgende
specificaties voldoen:
•

De rolstoel mag uit gelijk welk materiaal gemaakt zijn zolang deze niet reflecteert en geen hinder veroorzaakt aan de
tegenstander.

•

De wielen mogen slechts over 1 ‘pushrim’ beschikken. Er mogen geen veranderingen aan de rolstoel worden aangebracht die
een mechanisch voordeel geven aan de speler, vb. ‘levers or gears’. Tijdens een normaal spel mogen de wielen geen
permanente markeringen of schade aanrichten aan de court.

•

Spelers mogen hun wielen (inclusief pushrims) enkel gebruiken om de rolstoel voort te bewegen. Stuur-, rem- ,
versnellingskabels of andere apparaten die de rolstoel kunnen beïnvloeden, inclusief energie-opslag systemen, zijn verboden.

•

De hoogte van de stoel (inclusief het kussen) is vast, de speler zijn billen dienen steeds in contact te blijven met de stoel
tijdens het spelen van een punt. De speler mag vastgemaakt worden aan de rolstoel.

•

Spelers die voldoen aan de Regel 4.5 van de ITF Classification Manual mogen een rolstoel met elektronische motor gebruiken.
Deze rolstoelen mogen niet meer dan 15 km/u in elke richting rijden en mogen enkel door de speler gecontroleerd worden.
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HOOFDSTUK 2
DE OFFICIAL OP HET VELD
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1.

HET LEIDEN VAN EEN WEDSTRIJD

1.1. VOOR DE WEDSTRIJD
Als scheidsrechter is het belangrijk om tijdig aanwezig te zijn op de club waar de wedstrijd zal plaatsvinden. Het kan ook zijn dat
er een algemene briefing zal plaatsvinden, onder leiding van de wedstrijdleider, waarbij enkele algemene afspraken gemaakt
zullen worden.
Je zal van de wedstrijdleider een scorekaart ontvangen en de wedstrijdballen. Hij/zij zal je ook een terrein toekennen en het
aanvangsuur laten weten.
Welk materiaal heb je nodig?

•

rolmeter

•

enkele potloden, gom, potloodslijper

•

een chronometer

•

een schrijfplankje

•

een tossmunt

•

een (alcohol)stift

1.2. AANKOMEN OP HET VELD
Indien mogelijk zal je tien minuten voor aanvang van je wedstrijd, aanwezig zijn op het terrein. Zo heb je rustig de tijd om de
nodige controles uit te voeren.

•

Wanneer je een enkelwedstrijd hebt, plaats je de enkelspelpaaltjes op de juiste plaats. Maak hierbij gebruik van je rolmeter.
Ook wanneer de enkelspelpaaltjes er al staan, meet je de afstand tussen de enkelspellijn en het paaltje nog even na.

•

Na het plaatsen van de enkelspelpaaltjes, meet je de hoogte van het net na. Deze is 91,4 cm. Wanneer het net te hoog of te
laag staat, corrigeer je dit.
Merk op: het is niet altijd even eenvoudig om dit te corrigeren, soms is er een bijzondere hefboom nodig om het net te
verhogen of te verlagen. Vraag hiervoor dan hulp bij de wedstrijdleider.

•

Controleer of er geen ballen van de vorige wedstrijd of van een naburig terrein op jouw terrein liggen.

•

Neem de ballen uit de koker en controleer elke bal of er geen los stukje rubber inzit of dat de ballen niet te zacht zijn.

Wanneer je deze eerste controle hebt uitgevoerd, kan je de spelers aan het net opwachten.
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1.3. PRE-MATCH-MEETING (PMM)
Een PMM is een eerste kennismaking met de spelers. Een goede eerste indruk is belangrijk, dus zorg ervoor dat je als scheidsrechter
hier een professionele indruk maakt.
•

Controleer de namen van de spelers (Hoe worden de namen correct uitgesproken ? Wie is wie ?).

•

Controleer de kledij van de spelers (te grote logo’s zijn niet toegestaan).

•

Deel mee met welke ballen er wordt gespeeld (of er een ballenwissel is) en of de ballen gemarkeerd zijn.

•

Vertel de spelers dat er op voetfouten gelet zal worden.

TIP :
Wacht de spelers op aan het net. Zorg dat je de wedstrijdballen en de tossmunt in je handen hebt. Kijk de spelers
aan wanneer je je PMM doet en eindig met de vraag ‘’Zijn er nog vragen ?’’

Na de pré-match-meeting ga je als scheidsrechter over tot de toss. Je vraagt aan één van de twee spelers kop of munt en gooit
de tossmunt op. De winnaar krijgt drie keuzes :
•

Serveren of ontvangen

•

De speelkant

•

De keuze doorgeven aan de verliezer van de toss

Voorbeeld 1
Jan en Rik spelen een enkelwedstrijd tegen elkaar. Jan wint de toss en kiest ervoor om te beginnen met serveren. Uiteraard zal
Rik dan ontvangen. Rik kiest ervoor om langs de linkerzijde (t.o.v. de scheidsrechtersstoel) te ontvangen.

Voorbeeld 2
Sofie en Leen spelen een enkelwedstrijd tegen elkaar. Leen wint de toss en kiest ervoor om langs de rechterzijde (t.o.v. de
scheidsrechtersstoel) te beginnen. Sofie kiest er dan voor om tge beginnen met ontvangen. Leen zal dan uiteraard moeten
beginnen met serveren.

Voorbeeld 3
An en Willem spelen een dubbelwedstrijd tegen Romy en Bruno. An en Willem winnen de toss en geven de eerste keuze door aan
Romy en Bruno. Romy en Bruno kiezen ervoor te beginnen met serveren. An en Willem kiezen nadien om te beginnen langs de
rechterzijde.
Opmerking : Als de keuze wordt doorgegeven, mag deze niet opnieuw worden doorgegeven.
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Case 13 :
Is de onderstaande keuze correct ?

1.4. TIJDENS DE WEDSTRIJD
1.4.1 Wedstrijdaankondiging
De opwarming duurt vijf minuten. Wanneer je merkt dat de spelers veel tijd verliezen met het verzamelen van de ballen, kan je
eventueel meer tijd toelaten.
Je maakt de spelers duidelijk hoe ver de opwarming is gevorderd.

•

“drie minuten”

•

“twee minuten”

•

“één minuut”

•

“dertig seconden”

Na de aankondiging “twee minuten”, start je met het voorstellen van de wedstrijd.

Voorbeeld 1
Jeugdtornooi TC Beckhand.
Finale enkel meisjes 13, reeks 2, wordt gespeeld naar twee winnende tie-break-sets.
Links van de stoel Jolien Meeuws tegen rechts van de stoel, Marte Gysemans.
Marte Gysemans won de toss en verkoos te ontvangen.
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Voorbeeld 2
Jeugdtornooi TC Ham.
Finale enkel jongens 11, reeks 3, wordt gespeeld naar twee winnende korte tie-break-sets.
Links van de stoel Jonas Van Akker tegen rechts van de stoel, Louis Brandts.
Louis Brandts won de toss en verkoos te serveren.

1.4.2

Afroepen van de score

Van de eerste tot de laatste bal die geslagen wordt, zal je moeten oordelen of deze binnen of buiten de lijnen valt. Dit lijkt
eenvoudig, maar is het zeker niet.
Het is belangrijk om zelfzeker en duidelijk over te komen naar de spelers. Wanneer je zelf twijfelt, zal een speler ook beginnen
twijfelen. Zolang je elk punt eerlijk beoordeelt, is er geen probleem.
Na elke balwisseling roep je luid en duidelijk de score.

•

“vijftien - nul"

•

“vijftien gelijk”

•

“dertig - vijftien”

•

“dertig gelijk”

•

“dertig - veertig”

•

“gelijk”

•

“voordeel Brandts”

•

“spel Brandts”

Na het eerste spel van de eerste set kondig je aan: “eerste spel”
Na het eerste spel van de tweede set kondig je aan: “eerste spel, tweede set”

TIP:
‘’Deuce’’ of ‘’veertig gelijk’’ wordt niet gebruikt. We gebruiken ‘’gelijk’’.
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De volgende games worden als volgt aangekondigd:
•

‘’Brandts leidt, twee tegen nul.’’

•

‘’Brandts leidt, twee tegen één.’’

•

‘’Twee beide.’’

•

‘’Brandts leidt, drie tegen twee.’’

•

…

•

‘’Spel en eerste set Brandts, zes tegen twee.’’

Wanneer er een tiebreak gespeeld wordt :
•

‘’één – nul Brandts’’

•

‘’één – beide’’

•

‘’twee – één Brandts’’

•

‘’twee beide’’

•

…

•

‘’Spel en tweede set, Brandts, zeven tegen zes.’’

1.4.3

Handsignalen

Tijdens de wedstrijd kan je als scheidsrechter, vanuit je stoel, gebruik maken van enkele handsignalen om tijdens de rally of op
het einde van een punt aan te geven of de bal al dan niet goed was.
Ook wanneer je balmerkinspecties gaat uitvoeren, maak je gebruik van dezelfde handsignalen. Zo kan je duidelijk communiceren
met de spelers zonder dat je moet roepen.
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1.4.4

Balmerkinspecties op gravel

Tijdens de wedstrijd kan een speler je vragen om een balmerk te controleren. Dit kan op het einde van de rally of tijdens de rally,
wanneer één van de spelers duidelijk is gestopt.
Wanneer je een balmerkinspectie gaat uitvoeren moet je natuurlijk je ogen op het balmerk houden. Verlies het merkteken niet
uit het oog!
Wandel zo snel mogelijk naar het merkteken en bekijk het, indien nodig, vanuit verschillende perspectieven. Wanneer het
duidelijk is, kan je onmiddellijk een beslissing nemen. Wanneer het minder duidelijk is, kan je iets meer tijd nemen.
Als je een beslissing hebt genomen, communiceer je dit duidelijk aan beide spelers. Maak ook hier gebruik van de handsignalen
en zorg dat beide spelers je beslissing kennen.
TIP:
Neem zo snel mogelijk een beslissing. Spelers beginnen te twijfelen als jij ook twijfelt. Door een snelle beslissing
te nemen, kan je vaak lange discussies vermijden.

1.5. NA DE WEDSTRIJD
Wanneer de laatste bal van de wedstrijd is geslagen, kondig je dit als volgt aan:
“Spel, set en wedstrijd, Brandts. Twee sets tegen nul: 6/2 7/6.”
Verzamel de wedstrijdballen en laat het terrein ordelijk achter. Vervolledig de
scorekaart en geef deze samen met de wedstrijdballen, zo snel mogelijk aan de
wedstrijdleider.
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2.

KLEDIJVOORSCHRIFTEN

2.1. HERENKLEDIJ
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2.2. DAMESKLEDIJ
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3.

MATCHEN ZONDER STOELSCHEIDSRECHTER

3.1. NOTA TER ATTENTIE VAN DE SPELERS
In vele tornooien worden de meeste wedstrijden gespeeld zonder een stoelscheidsrechter. Als speler dient u dan rekening te
houden met volgende basisprincipes.

•

Elke speler is verantwoordelijk voor alle beslissingen op zijn speelhelft.

•

Elke “uit” of “fout”-afroep dient onmiddellijk te gebeuren nadat de bal kaatste en de afroep moet eveneens voldoende
hoorbaar zijn voor de tegenstander.

•
•

In geval van twijfel dient het voordeel van de twijfel gegeven te worden aan de tegenstander.
Als speler roep je een bal eerst “uit” en realiseer je nadien dat dit een foutieve beslissing was: het punt dient opnieuw
gespeeld te worden (let), tenzij het een winnend punt was (= onbereikbaar voor de speler).

•

De serveerder roept, luid genoeg en duidelijk verstaanbaar voor zijn tegenstander, de stand af voor aanvang van elke nieuwe
eerste service.

•

Bij ontevredenheid omtrent handelingen of beslissingen van je tegenstander, verzoek je om de wedstrijdleider (of zijn
assistent) op het terrein.

3.2. AFSPRAKEN OVER WEDSTRIJDEN OP GRAVEL
•

Een balmerkteken kan gecontroleerd worden op het einde van elk punt of wanneer het spel gestopt wordt (een reflexterugslag
is toegelaten, maar dan moet de speler onmiddellijk stoppen met spelen).

•

Bij twijfel omtrent het “uit”-afroepen van een bal door je tegenstander kan je hem/haar verzoeken het merk te tonen. Na
dit verzoek heb je het recht het ballenmerk zelf te controleren zonder te kunnen gestraft worden volgens de gedragscode
(onsportief gedrag). De logica hierachter is dat de tegenstrever voldoening zal vinden in de eigen controle. Indien we de
tegenstrever niet toelaten dit te doen, zal dit leiden tot veelvuldig en misschien onnodig roepen van de wedstrijdleider.

•

Indien een speler het balmerkteken uitwist, betekent dit dat hij/zij het punt aan de tegenstrever geeft.

•

Bij onenigheid over het lezen van eenzelfde ballenmerk door beide spelers kan men de wedstrijdleider verzoeken om een
definitieve beslissing te nemen.

•

Indien een speler een bal ‘uit’ roept, moet hij/zij in normale omstandigheden het balmerk kunnen tonen.

•

Als speler roept je een bal eerst “uit” en realiseer je nadien dat dit een foutieve beslissing was: de speler die “uit” riep,
verliest het punt. Het is duidelijk dat op gemalen baksteen de bal al dan niet een spoor achterlaat op de lijn. Zoals elke
official zal ook de speler iets langer wachten om te roepen of de bal al dan niet uit is. Het is dus evident dat je in dit geval
geen aanspraak meer kunt maken op een LET.
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3.3. RICHTLIJNEN VOOR WEDSTRIJDLEIDERS EN SCHEIDSRECHTERS
3.3.1

Beslissingen over balmerk

Wanneer je als scheidsrechters aangeduid wordt om stand-by te zijn op een club, kan het zijn dat je naar een terrein wordt
geroepen op vraag van de spelers. Enkele situaties die zich kunnen voordoen.
•

Beide spelers zijn het eens over een balmerk, maar de ene speler zegt dat de bal de lijn raakt, terwijl de andere speler
aangeeft dat de bal buiten is.
➔ De scheidsrechter leest het balmerk en deelt zijn beslissing mee.

•

De spelers zijn het niet eens over een balmerk. De ene speler duidt een balmerk aan, maar de andere speler geeft een
ander balmerk aan.
➔ Informeer eerst naar de geslagen bal (soort slag – richting) om zodoende de landingsplaats van de bal te kunnen
lokaliseren. Indien deze informatie geen duidelijkheid beidt, dient de scheidsrechter te beslissen over de bal die de
speler op zijn speelhelft aanwijst.
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3.3.2

Beslissingen over score

Informeer bij beide spelers/speelsters omtrent de gespeelde punten, indien je naar het terrein geroepen wordt bij onenigheid
omtrent de score. Keer terug naar de stand tot waar beide punten spelers akkoord gaan. Alleen de punten waarover onenigheid
bestaat dienen opnieuw gespeeld te worden.
Voorbeeld 1
Speler A zegt dat de stand 40-30 is; zijn tegenstrever zegt 30-40. Discussieer met de spelers over de punten en indien er alleen
onenigheid bestaat omtrent het eerste gespeelde punt zal de WL het spel laten verder spelen bij een stand 30 - 30 (beide spelers
zijn het eens dat ze elk twee punten gespeeld hebben).
Voorbeeld 2
Dezelfde procedure geldt bij onenigheid omtrent gespeelde punten. Speelster A zegt dat de stand 6-5 is in haar voordeel; speelster
B zegt dat de stand 6-5 is in haar voordeel. Na discussie blijkt dat beide speelsters beweren het eerste spel gewonnen te hebben.
De juiste beslissing is nu: het spel verder zetten op een stand 5- 5 omdat beide speelsters het eens zijn dat ze elk 5 spellen
gewonnen hebben. De speelster die ontving in het laatste spel wordt nu serveerster.

TIP:
Geef de raad aan de serveerster voor aanvang van elk punt en spel luidop en duidelijk genoeg de stand aan te geven.
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4.

DE GEDRAGSCODE

4.1. WAT IS DE GEDRAGSCODE?
Met de gedragscode wil men gevaarlijke of ontoelaatbare praktijken verhinderen en de sportieve geest bewaren zowel tijdens de
wedstrijden als tijdens het ganse tornooi.
De scheidsrechter is verantwoordelijk voor de houding van de speler tijdens de wedstrijd. De wedstrijdleider is verantwoordelijk
voor het totaal gedrag van de spelers tijdens het tornooi.
De gedragscode mag niet zomaar onbezonnen worden toegepast. De scheidsrechter moet blijk geven van strengheid, kalmte en
rechtvaardigheid.

4.2. WELKE INBREUKEN KUNNEN TIJDENS EEN WEDSTRIJD VOORKOMEN?
Wanneer zowel de intentie als de uitvoering negatief is, kan worden overgegaan tot het toepassen van de gedragscode.
SO

speloponthoud

HG

hoorbare grofheden

MG

misplaatste gebaren

WB

wegslaan van ballen

WR

wegwerpen/vernietigen
van racket/uitrusting

S

schelden

LG

lichamelijk geweld

CO

coaching

PP

partijdig publiek

OG

onsportief gedrag

GI

geen inzet

TV

terrein verlaten

De straffenprocedure is zeer duidelijk en eenvoudig toe te passen.

•

Eerste overtreding: waarschuwing

•

Tweede overtreding: puntverlies

•

Derde overtreding: spelverlies

•

Elke volgende overtreding: spelverlies behalve wanneer de wedstrijdleider een uitsluiting beslist.

Drie van de inbreuken kunnen leiden tot onmiddellijke uitsluiting, namelijk: lichamelijk geweld, onsportief gedrag en schelden.
De uitsluiting MOET altijd door de wedstrijdleider gebeuren.
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4.3.

HOE KONDIG JE DE GEDRAGSCODE AAN TIJDENS HET SPEL?

Een scheidsrechter past onmiddellijk de gedragscode toe (indien nodig tussen eerste en tweede opslag), voordat hij de score
meedeelt. Dit gebeurt zonder agressiviteit of stemverhoging, maar in duidelijk hoorbare taal naar spelers en publiek.
Voorbeelden:
Inbreuk op de gedragscode, wegslaan van de bal, waarschuwing meneer Dierckx.
Inbreuk op de gedragscode, hoorbare grofheden, waarschuwing juffrouw Peeters.

4.4.

QUESTION OF FACT EN QUESTION OF LAW

Question of law (QOL): een situatie waarbij een discussie ontstaat over het tennisreglement, de toepassing van het
tennisreglement, de gedragscode of de toepassing van de gedragscode.

•

Een speler vraagt of een back-to-back blessurebehandeling mogelijk is. De scheidsrechter twijfelt of dit mag.

•

Een speler is het niet eens met het puntverlies, als de bal de netpaal raakt bij de tweede opslag en binnen de lijnen valt.

•

Een scheidsrechter verandert na protest van een speler zijn beslissing, de tegenstander vraagt nu de wedstrijdleider.

Question of fact (QOF): een situatie waarbij een discussie ontstaat over een onmiddellijke beslissing van de stoelscheidsrechter.
Een speler mag bij de scheidsrechter om bevestiging vragen van de beslissing, maar dit moet gebeuren binnen de 25 seconden.
Bij een QOF kan de wedstrijdleider niet op het veld gevraagd worden door de speler of scheidsrechter.

•

Een beslissing na een balmerkinspectie.

•

Een dubbele bots.

•

Het raken van het net met he racket/lichaam

Het is belangrijk dat de stoelscheidsrechter eerst uitmaakt of het gaat om een QOF of een QOL. Indien een scheidsrechter of een
speler twijfelen over een beslissing, zal de wedstrijdleider een beslissing nemen. Deze beslissing is definitief en er is geen verder
beroep meer mogelijk.

Cursustekst: nationaal wedstrijdleider

45 / 97

4.5.

TIJDSOVERSCHRIJDINGEN VERSUS SPELOPONTHOUD

Een tijdsoverschrijding wordt toegepast wanneer een speler simpelweg “te traag” is. Een speler wordt bestraft door de inbreuk
speloponthoud wanneer de speler weigert verder te spelen.
tijdsoverschrijding (time violation)
bestraffing: waarschuwing, puntverlies, puntverlies …

speloponthoud (code violation)
bestraffing: waarschuwing, puntverlies, gameverlies of
uitsluiting, gameverlies of uitsluiting …

voorbeelden:
-

Meer dan 25 seconden nemen tussen de punten als

voorbeelden:
-

“spelen” door de scheidsrechter.

serveerder.
-

Meer dan 90 seconden nemen tijdens de kantwissel (na

-

Meer dan 120 seconden nemen tijdens de kantwissel (na

-

Als ontvanger, het ritme van de serveerder niet volgen

-

Verlaten van het veld “binnen eigen tijd” (bijvoorbeeld
bij een tweede sanitaire onderbreking).

(12 tot 15 seconden nadat de serveerder zich heeft
klaargezet).

Na een medische time-out (30 seconden nadat “tijd”
werd aangekondigd).

aankondiging van 15 seconden).
-

Na een tijdsoverschrijding (indien geen ander punt
gespeeld is.

aankondiging van 15 seconden).
-

Weigeren van verder te spelen, na aankondiging

-

Bij een niet-behandelbare medische klacht zoals
krampen.

Bijzondere toepassing: bij extreme weersomstandigheden
-

back-to-back tijdsoverschrijdingen

-

waarschuwing, puntverlies, puntverlies …

Pas je in onderstaande situaties de gedragscode toe? Welke inbreuk gebruik je?
1)

Een speler komt, na een balmerkinspectie waarbij hij het punt verliest, naast je stoel staat en kijkt je 20 seconden
recht in de ogen.

2)

Een speler is na 90 seconden niet klaar om te serveren, aangezien hij zijn natte sokken nog aan het vervangen is.

3)

Een speler slaagt, in frustratie, een bal richting zijn tegenstander. De bal blijft ongeveer één meter verwijderd van
de tegenstander.

4)

Een speler gooit zijn racket over de afsluiting van het terrein nadat de matchbal gespeeld en hij de wedstrijd heeft
verloren.

5)

Een speler slaagt, uit frustratie zijn racket tegen de grond, waarna dit racket op het veld van de tegenstander
terecht komt. Hierop reageert de tegenstander door het racket (dat op zijn veld terechtkomt), over de afsluiting te
gooien.

6)

Een buitenlandse speelster roept “vaffanculo” naar haar coach.
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HOOFDSTUK 3
ORGANISATIE VAN EEN INTERCLUBONTMOETING

Cursustekst: nationaal wedstrijdleider

47 / 97

1.

HET ALGEMEEN INTERCLUBREGLEMENT

1.1. ALGEMEEN
•

Deelnemen aan de ontmoeting is vermeld staan op het uitslagenblad (en uiteraard ook op het blad van de
ploegensamenstelling). Ook de namen van de coaches en de kapitein moet voor aanvang van de ontmoeting aan de
interclubleider worden gecommuniceerd.

•

Speeldag = de officiële kalenderdag van de ontmoeting

•

Diskwalificatie van een speler in enkel = niet deelnemen aan dubbelspel
= geen coach meer zijn bij deze ontmoeting

Opmerking:

Als

de

kledij

diskwalificatie
of

natuurlijk

van

een

verlies

van

speler

te

fysieke

wijten
conditie,

is

aan

mag

late
deze

aankomst,
speler

nog

het
wel

dragen

van

foute

coach

en

speler

zijn.
•

De kledij van de spelers (en coaches) is de officiële tenniskledij met aanvulling van:

1.1.1

o

het logo van de club op de mouw of vooraan (maximaal 25 cm²);

o

de naam van de club op de rug (maximaal 210 cm²).

Coaching

Voor de start van de ontmoeting noteert de kapitein van elke ploeg de naam van de coach en reservecoach op het blad van de
ploegensamenstelling. Alle spelers zijn automatisch coach
In nationale ontmoetingen is er slechts één coach per wedstrijd toegestaan.
Voor gewestelijke ontmoetingen, gelden gewestelijke regels:
✓ Antwerpen: conform interclubreglement
✓ Limburg: conform interclubreglement
✓ Vlaams-Brabant: Alle spelers met aanduiding “C” zijn coach met extra coaches (maximaal 6 of 9)
✓ Oost-Vlaanderen: conform interclubreglement
✓ West-Vlaanderen: Eén coach per wedstrijd, maar elke speler is automatisch coach.
Een coach mag geen interclubleider in functie zijn en moet aangesloten zijn bij Tennis Vlaanderen of AFT. Een coach (speler) mag
niet uitgesloten zijn tijdens de ontmoeting. Bij uitgestelde ontmoetingen mag de coach vervangen worden.
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Wat wordt bedoeld met “coaching”?
•

Er mag slechts één coach per wedstrijd plaatsnemen.

•

Coaching gebeurt op de spelersbank van zijn ploeg op het terrein.

•

Mag alleen het terrein verlaten op het einde van het spel of bij kantwisseling.

•

Coaching enkel bij kantwissel, niet tijdens tiebreak of na het eerste spel.

•

De coach komt niet tussen bij in/out beslissingen en richt zich enkel tot zijn speler.

•

De coach mag het woord richten tot de scheidsrechter / interclubleider in verband met de toepassing van de spelregels
(maar niet over feitenkwesties).

•

Bestraffing coach (door neutrale interclubleider): waarschuwing, waarschuwing, verwijdering terrein en geen coach meer
tijdens de ontmoeting.
Bij weigering: diskwalificatie van de speler.

1.1.2

Categorieën

In de interclubcompetitie spreekt men van nationale en gewestelijke afdelingen.
Daarnaast zijn er ook categorieën (dames, heren, dames 25 …) en binnen de categorieën opnieuw afdelingen (dames 1, dames 2,
dames 3 … dames 7).
De voorrondes van de interclubcompetitie worden gespeeld in poules, waarbij er één of meerdere poules per afdeling zijn.
Tot slot is er ook de jeugdinterclub (zie hoofdstuk 3 van deze cursus), waar andere regels voor gelden.
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1.1.3

Accommodatie – terreinen – kunstlicht

•

Per ontmoeting minimum twee terreinen met hetzelfde speeloppervlak.

•

Ontmoetingen: OUTDOOR

•

Bij slecht weer: INDOOR (mits goedkeuring kapiteins).

•

Speeloppervlak: alle door ITF goedgekeurde terreinen.

De thuisploeg dient op de finaledag van de nationale en intergewestelijke
eindronde, verplicht de mogelijkheid te voorzien om indoor te spelen in geval van
regen (spelen op polyvalente terreinen is niet toegelaten). De ontvangende ploeg mag hiervoor maximaal 5,00 euro per wedstrijd
aanrekenen aan de bezoekende ploeg.
Behoudens akkoord van beide kapiteins mag een ontmoeting niet begonnen of verder gezet worden bij kunstlicht (uur
zonsondergang). Dit akkoord moet (kan) aangevinkt worden in de ploegensamenstelling van de Elit-webtoepassing. Einde van de
ontmoeting is het officiële uur van zonsondergang, behalve voor matchen die indoor om 20.00 u. nog bezig zijn. Deze worden
dezelfde dag nog beëindigd.
1.1.4

Kwalificatie van spelers

•

Aangesloten zijn bij de club waarvoor gespeeld wordt.

•

Op spelerslijst staan.

•

Eén ontmoeting per speeldag van de interclubkalender (uitzondering: jeugdspelers).

•

Jeugd U13 mag niet bij de volwassenen, behalve bij 30 punten of hoger klassement.

•

Jeugd U15 mag bij de volwassen deelnemen indien ze 15 punten of hoger geklasseerd zijn.

•

Iedereen vanaf 16 jaar kan vrij deelnemen aan de volwassen interclub.

Spelers met een buitenlands klassement moeten lid zijn van Tennis Vlaanderen (of AFT). De club moet de nationaliteit en het
klassement meedelen, waarna een overeenkomstig klassement bepaald zal worden.
Een speler op een uitslagenblad van vorig jaar heeft een transfer nodig bij verandering van club.

1.2. ORGANISATIE
•

De interclubverantwoordelijke van de club is verantwoordelijk voor de inschrijvingen van de interclubploegen. Hij/zij zal ook
de spelerslijsten (per categorie) samenstellen en communiceren met Tennis Vlaanderen.

•

De kapitein van elke ploeg is verantwoordelijk om de spelerslijst en de ploegensamenstelling op de dag van de ontmoeting
aan de interclubleider en de kapitein van de andere ploeg te bezorgen.

•

De interclubleider is verantwoordelijk voor het uitslagenformulier en de organisatie van de ontmoeting op die speeldag.

•

Spelers kunnen toegevoegd worden aan de spelerslijst tot 15 juli en dit twee werkdagen voor de start van de ontmoeting. Een
toegevoegde speler neemt een plaats in bij een speler met hetzelfde aantal punten.
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1.2.1

Formule van de ontmoeting

heren

6 enkels + 3 dubbels
4 enkels + 2 dubbels

andere categorieën
jeugd
najaarsinterclub
Dubbelinterclub (50 tot 70 jaar)

1.2.2
•

4
2
4
4

enkels + 2 dubbels
enkels + 1 dubbel
dubbels
dubbels

Kalender en uurrooster

Een ontmoeting ‘mag’ vroeger gespeeld worden, maar NOOIT later dan de
voorziene speeldag. Uiteraard is een akkoord tussen beide clubs nodig en moet dit
gemeld worden aan het gewestelijk secretariaat.

•

Een ontmoeting kan men NOOIT op voorhand uitstellen, tenzij wegens de
weersomstandigheden op de dag/uur van de ontmoeting.

•

De ontmoeting vangt aan met de enkelwedstrijden en wordt gevolgd door de
dubbelwedstrijden. (Behalve bij nationale heren en dames afdeling 1 en 2.)

De dubbelwedstrijden vangen één uur na het einde van het laatste enkelspel aan. De interclubleider kan deze periode inkorten of
verlengen mits akkoord van beide kapiteins.

afdeling
gewestelijke afdelingen
nationale afdelingen
nationale afdelingen 1 en 2
intergewestelijke afdelingen
jeugd

aanvang ontmoeting
wordt bepaald door gewestelijk comité
heren: 09.45 u.
dames: 13.45 u.
heren: 10.45 u.
dames: 13.45 u.
heren: 09.45 u.
dames: 12.45 u. i.p.v. 13.45 u.
woensdag: 13.45 u.
zaterdag jongens afdeling 1: 10.00 u.
zondag meisjes en U9 afdeling 1: 10.00 u.

Let op:
De aanvangsuren van de gewestelijke afdelingen, kan je raadplegen in de gewestelijke richtlijnen. Hiervoor ga je naar de
pagina https://www.tennisvlaanderen.be/gewestelijke-interclub en scroll je tot aan de « Infotheek interclub ». Hier kan
je alle gewestelijke richtlijnen raadplegen.
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1.2.3

Start van de ontmoeting

Alvorens de ontmoeting te starten, moet elke speler een officieel document voorleggen aan de interclubleider, waaruit zijn
identiteit blijkt. Als de speler geen officieel document (identiteitskaart, rijbewijs …) kan voorleggen waaruit zijn identiteit blijkt,
dan mag deze speler niet aan de ontmoeting deelnemen. Het is toegelaten een fotokopie (of foto op GSM), van om het even welk
officieel document dat toelaat de identiteit van de speler te bewijzen, voor te leggen aan de interclubleider.
De ontmoeting start een kwartier voor aanvang van de wedstrijden, met het uitwisselen van de ploegensamenstelling tussen beide
kapiteins en interclubleider.
Het formulier van de ploegensamenstelling bevat:

heren 6 spelers
andere categorieën
jeugd

enkels
maximaal 7 spelers
maximaal 5 spelers
maximaal 3 spelers

dubbels
maximaal 8 spelers
maximaal 6 spelers
maximaal 4 spelers

Voor het enkelspel dient er rekening gehouden te worden met de volgorde op het
formulier ploegensamenstelling. De spelers met klassement

115, 110 en 105

ontmoeten elkaar in het enkelspel in stijgende volgorde van het hen toegekende
volgnummer. De volgorde van spelers met gelijk klassement mag bij elke ontmoeting
gewijzigd worden. Eenzelfde volgnummer met numeralia (bis,ter…) kan bij elke
ontmoeting gewijzigd worden. Voor het dubbelspel moet er rekening gehouden
worden met de globale waarde coëfficiënt van de beide partners en wordt er
gespeeld in dalende rangorde. Bij een foutieve spelersvolgorde, ontvangt de
thuisploeg (die een interclubleider moet voorzien) een forfaitscore, behalve als het
tegendeel bewezen kan worden.
Bij de start van de ontmoeting moet een ploeg beschikken over voldoende aantal spelers om de ontmoeting te kunnen winnen.
-

Bij de heren met zes spelers minimum vier spelers.

-

Bij de andere categorieën minimum drie spelers.

-

Bij de jeugd minimum twee spelers.

Wanneer de ontvangende of bezoekende ploeg 15 minuten na het officiële aanvangsuur van de ontmoeting niet over een voldoende
aantal spelers beschikt om de ontmoeting te kunnen winnen, verliest deze ploeg de ontmoeting met forfait en wordt deze ploeg
beboet.
Forfait:
Bij het forfait van een ploeg moet de andere club en het gewestelijk secretariaat zo snel mogelijk worden ingelicht.
Wanneer het forfait te wijten is aan laattijdige aankomst of bij onvoeldoende spelers, wordt het uitslagenblad ingevuld
met de aanwezige spelers.
Bij forfait van één of meerdere spelers, schuiven de spelers op de ploegensamenstelling een plaats op en wordt het
forfait toegepast op de laatste wedstrijd.
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1.2.4

Aanvang van de wedstrijden

In een enkelspel wordt een wedstrijd als begonnen beschouwd van zodra de eerste service is uitgevoerd. Gedurende de opwarming
kan er dus nog een speler vervangen worden. Het is daarom belangrijk dat de spelers hun wedstrijd in de juiste volgorde starten,
m.a.w. dat de tweede speler pas begint te serveren nadat de eerste match gestart is, enz….
Bij het dubbelspel worden de wedstrijden als begonnen beschouwd van zodra de kapiteins de samenstelling van de dubbelploegen
aan de interclubleider hebben overhandigd. Maximaal een uur na de enkelspelwedstrijden, wordt gestart met de
dubbelwedstrijden. De interclubleider mag deze tijd, in samenspraak met de beide kapiteins, verkorten of verlaten. In de
eindronde kan een ploeg beslissen om te stoppen nadat een overwinning is behaald.

Van de vermelde spelers op de lijst ploegensamenstelling onder de rubriek
“dubbelspelers” stelt de kapitein het juiste aantal dubbelploegen op, doch zonder
het maximum punten van de afdeling te overschrijden.
Bij het overhandigen van de samenstelling van de dubbelploegen bij de HEREN (6
spelers) MOETEN de spelers van de eerste twee dubbels aanwezig te zijn. Bij de
andere categorieën (ook Heren 4 spelers) moet de eerste dubbelploeg aanwezig zijn.
Indien dit niet het geval is, dan verliest de betrokken ploeg alle dubbelwedstrijden.
De ploegen moeten opgesteld worden in dalende lijn volgens de som van het aantal
punten van beide spelers. Indien 2 of 3 dubbels hetzelfde aantal punten hebben beslist de kapitein in welke volgorde er wordt
gespeeld. Deze volgorde mag de kapitein wijzigen per ontmoeting.
Indien de dubbelwedstrijden, op het door de interclubleider voorziene uur, niet kunnen aanvangen wegens weersomstandigheden,
bepaalt de interclubleider een nieuw uur voor het afgeven van het formulier met de samenstelling van de dubbelploegen.
Wanneer een speler opgeeft in het enkelspel omwille van een fysieke verzwakking, mag deze wel aantreden in het dubbelspel.
Bij een forfait van een speler in het enkelspel of forfait door de interclubleider, mag deze speler aantreden voor het dubbelspel
voor zover dit forfait in het enkelspel te wijten is aan het niet conform zijn van zijn tenniskledij, een te late aankomst van de
speler of een identiteitscontrole die nu wel in orde is. Een speler die uitgesloten wordt door de interclubleider tijdens het
enkelspel en dit na de toepassing van de gedragscode, mag niet meer deelnemen aan het dubbelspel.

In de nationale afdelingen dames 1 en 2 en heren 1 en 2, start de ontmoeting met de dubbels. Na de laatste dubbel,
starten de enkelwedstrijden.
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1.2.5

Onderbroken ontmoetingen

Geen enkele ploeg mag ervan uitgaan dat een ontmoeting zal worden opgeschort. Beide ploegen dienen op het officieel voorziene
aanvangsuur van de ontmoeting aanwezig te zijn (welke ook de weeromstandigheden zijn).
Beslissing voor opschorting door interclubleider kan ten vroegste:
•

bij de heren (4 of 6 spelers) om 16.00 u.

•

bij dames en andere categorieën om 18.00 u.

•

bij de jeugd afdeling 1 om 16.00 u.

•

bij de jeugd gewestelijk (kan verschillen per gewest):

o
o

zaterdag (09.00 u) om 11.00 u.
woensdag om 18.00 u.

Indien een volledige of gedeeltelijke opschorting zich voordoet, onderneem je volgende stappen:
•

Op uitslagenblad in ELIT:

o
o
o
•

Noteer de reeds gespeelde wedstrijden met de score.
Noteer de organisatorische details wanneer de ontmoeting verder wordt gespeeld (datum, uur).
Wijzig de status ontmoeting naar “Niet afgewerkt.

Een geprinte uitslagenblad dient:

o

Door

de

beide

kapiteins

en

de

interclubleider

ondertekend

te

worden.

(NIET TEKENEN IN ELIT)

o
o
o

Elke kapitein behoudt één exemplaar.
Een derde exemplaar wordt door de thuisploeg (interclubleider) bewaard.
De copy voor het Gewestelijk Comité is aanwezig in Elit.

Iedere ontmoeting die niet op de voorziene dag is begonnen of beëindigd, moet gespeeld of verder gespeeld worden, vertrekkend
van de stand bij de onderbreking, op de banen van de in de kalender aangeduide thuisploeg. Indien er een akkoord is tussen beide
kapiteins, kan er gespeeld worden op de club van de bezoekers (kalenderdatum). De onderbroken ontmoeting moet beëindigd
worden binnen de vijf dagen (speeldag inbegrepen). Indien de ontmoeting op de laatste dag (vijfde dag) wordt voortgezet, moet
deze uiterlijk om 18.00 u. aanvangen en diezelfde dag beëindigd worden. De thuisclub moet dan ook overdekte terreinen voorzien
indien nodig. Hierbij vervalt de “goedkeuring” van de kapiteins om indoor te spelen.
categorie
DH60 – DD50 – DG50/60 – DH70
jeugd*
H60 – H65 – D55
DD60
jeugd* – H35 – H45
jeugd afd. 1 – H55 – D25 – D35 – D45
* afhankelijk van gewest
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dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
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zaterdag
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dinsdag
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donderdag
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Opschorten van gewestelijke ontmoetingen
•

Ontmoeting wordt verder gespeeld bij de thuisploeg.

•

Indien voorzien op laatste dag:

o
o
•

om 18.00 u. aanvangen;
indien nodig indoor beëindigen.

Als indoor betalend is, kan €5 per wedstrijd aangerekend worden voor de bezoekende
ploeg.

•

Kan meerdere keren uitstellen (binnen de 5 dagen).

•

Indien op verschillende dagen wordt gespeeld, is geen tweede uitstel mogelijk.

•

Aanduiding van de interclubleider door club (behalve indien aanduiding door het
gewest).

Opschorten van intergewestelijke en nationale ontmoetingen
•

Ontmoeting wordt verder gespeeld bij de thuisploeg.

•

Bij heren met 6 spelers wordt er gespeeld op 3 terreinen, bij de andere categorieën op 2 terreinen.

•

Slechts één keer uitstel mogelijk.

•

Ten laatste om 18.00 u. aanvangen en indien nodig, indoor beëindigen.

•

Als indoor betalend is, kan €5 per wedstrijd aangerekend worden voor de bezoekende ploeg.

•

Indien op verschillende dagen wordt gespeeld, is geen tweede uitstel mogelijk.

•

Aanduiding van de interclubleider door club (behalve indien aanduiding door het gewest).

Indien een ontmoeting wegens slecht weer niet kan doorgaan, kunnen er drie keuzes gemaakt worden:

1)

Spelen van de ontmoeting op één latere datum

•

Op het formulier “ploegensamenstelling” mag ÉÉN speler vervangen worden door een andere speler. Deze vervanger mag
enkel opgesteld worden voor een wedstrijd die nog niet begonnen is. Men dient bovendien rekening te houden met de
volgnummers (klassement).

•

Indien een ontmoeting verscheidene malen uitgesteld wordt kan een team telkens ÉÉN speler vervangen die ingeschreven was
op het voorgaande formulier. Indien men een speler vervangt, dient er steeds een nieuw formulier “ploegensamenstelling”
afgegeven te worden.

•

Men beslist de ontmoeting te verschuiven nadat de kapiteins reeds de definitieve samenstelling van de dubbels afgegeven
hebben, maar er nog geen dubbelwedstrijd werd aangevangen. Dan mag elke ploeg ÉÉN speler vervangen die vermeld stond
op de lijst der dubbels, die aan de interclubleider overhandigd werd en mag men de samenstelling van de dubbels wijzigen.
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2)

Later maar niet alle wedstrijden op dezelfde dag. De planning wordt op voorhand opgemaakt.

•

Op het formulier “ploegensamenstelling” mag ÉÉN speler vervangen worden door een andere speler.

•

De planning van de verschillende wedstrijden moet door de beide kapiteins opgemaakt worden en op het uitslagenblad
genoteerd worden. Hierbij vervalt de verplichting om de wedstrijden te spelen in volgorde zoals vermeld op het formulier
“ploegensamenstelling”.

•

Zodra de wedstrijdplanning is opgesteld door de beide kapiteins beschouwt men de wedstrijden als begonnen.

•

Indien een speler zich niet aanbiedt op het afgesproken tijdstip verliest hij:

o
o

De wedstrijd met forfait, indien de wedstrijd nog niet begonnen was.
De wedstrijd door opgave (bv. 2/6 2/1 opgave) indien de wedstrijd reeds begonnen was.

3)

Wat in geval van geen overeenkomst tussen de clubs?

•

Elke club doet één voorstel (redelijk uur) en de interclubleider gaat over tot een loting tussen beide voorstellen.

•

De uitslag van de loting is beslissend.

1.2.6

Aanwijzen van de winnende ploeg

Bij gelijke stand in kampioenschap met afvalsysteem zal de winnaar de ploeg zijn die achtereenvolgens:
•

Het beste saldo winst-verlies van de sets (in enkelspel en dubbelspel) verloor;

•

Bij gelijkheid van aantal gewonnen partijen en sets, het beste saldo winst-verlies van de spellen (in enkelspel en dubbelspel)
verloor ;

•

Bij gelijkheid van aantal gewonnen partijen, sets en spellen, het meeste aantal partijen in het enkelspel won.

•

Bij een nieuwe gelijke stand, zal als winnaar van de ontmoeting de ploeg worden aangeduid die in het enkelspel;

•

Het minste aantal sets heeft verloren ;

•

Bij gelijk aantal verloren sets het minste aantal spellen heeft verloren.

•

Bij een nieuwe gelijke stand is de winnaar van de ontmoeting de ploeg die het tweede dubbelspel heeft gewonnen.

Is de stand nog steeds gelijk dan zal de winnaar van de ontmoeting de ploeg zijn die in het enkelspel:
•

het minst aantal sets verloor

•

het minst aantal spellen verloor

Is er dan nog geen winnaar dan zal als winnaar worden aangeduid de ploeg die:
•

het tweede dubbelspel won (alle categorieën en dubbelinterclub)
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1.2.7

Klassement met puntentelling

In de poules krijgt de winnende ploeg 2 punten en de verliezende ploeg 0 punten. Bij een gelijke stand qua overwinningen krijgen
beide ploegen 1 punt. De Winnaar van de poule is de ploeg met de meeste punten.
•

GELIJKE STAND IN DE EINDRANGSCHIKKING tussen twee ploegen:

De uitslag van de onderlinge ontmoeting is bepalend. De ploeg die deze ontmoeting gewonnen heeft wordt geklasseerd vóór de
andere. Indien de onderlinge ontmoeting op een gelijke stand eindigde worden de bepalingen gebruikt zoals voor de rechtstreekse
uitschakeling.
•

GELIJKE STAND IN DE EINDRANGSCHIKKING met meer dan twee ploegen:

Enkel de uitslagen van de ontmoetingen tussen de betrokken ploegen worden in overweging genomen om een definitief klassement
te maken aan de hand van volgende criteria :
•

het meeste aantal punten;

•

het meeste aantal overwinningen (in enkelspel en dubbelspel);

•

het beste saldo winst-verlies van de sets (in enkelspel en dubbelspel);

•

het beste saldo winst-verlies van de spellen (in enkelspel en dubbelspel).

•

Vanaf het ogenblik dat er slechts twee ploegen ex aequo overblijven, is het artikel van de rechtstreekse uitschakeling van
toepassing.

•

Indien er nog steeds een gelijke stand is tussen meer dan twee ploegen, wordt het klassement opgemaakt door loting.

1.2.8

Arbitrage

Bij gewestelijke of nationale (poule) ontmoetingen, duidt elke ontvangende club een interclubleider
of wedstrijdleider aan per speeldag. Bij Intergewestelijke ontmoetingen, nationale eindronde of
nationale afdelingen 1 en 2, zal de scheidsrechterscommissie een neutrale interclubleider of
wedstrijdleider aanduiden.
Elke club die de eindronde (nationaal of intergewestelijk) speelt moet een interclubleider ter
beschikking stellen om te kunnen voorzien in de aanduiding van een neutrale interclubleider.
Elke ploeg betaalt, vóór de aanvang van de ontmoeting, de helft van de verschuldigde vergoeding voor de officials. Bij forfait van
een ploeg wordt het totaal van de vergoeding betaald door de club die forfait geeft.
•

interclubleider: €50,00 per dag (€60,00 indien twee ontmoetingen)

•

scheidsrechter: €45,00 per dag

•

€0,25/km verplaatsingsvergoeding (max 100 km) te betalen door Tennis Vlaanderen.
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2.

TENNIS INTERCLUB JUNIOR

2.1. FORMAT
Een jeugdinterclubploeg bestaat uit minstens twee spelers en maximaal vier spelers. Er worden drie wedstrijden gespeeld,
waarvan twee enkelwedstrijden en één dubbelwedstrijd. Er worden reeksen gemaakt op basis van geslacht, leeftijd en niveau.

U17

U15

U13

U11

recreant afdeling 4
harde bal
maxi terrein
max 10 punten
harde bal
maxi terrein
max 10 punten
harde bal
maxi terrein
max 6 punten
groene bal
21 meter terrein
max 6 punten

U9

recreant afdeling 3
harde bal
maxi terrein
max 30 punten
harde bal
maxi terrein
max 30 punten
harde bal
maxi terrein
max 20 punten
groene bal
21 meter terrein
max 20 punten
oranje bal
18 meter terrein
max 5 punten

gevorderde afdeling 2

harde bal
maxi terrein
max 50 punten
harde bal
maxi terrein
max 35 punten
groene bal
21 meter terrein
max 35 punten
oranje bal
18 meter terrein
max 20 punten

talent afdeling 1

harde bal
maxi terrein
open
harde bal
maxi terrein
open
harde bal
maxi terrein
open
oranje bal
18 meter terrein
open

2.2. AFDELING 1
•

De basisspelers worden aangeduid per ploeg. Een ploeg moet met minstens 50% van het aantal punten van de basisploeg aan
de ontmoeting starten.

•

Een basisspeler van afdeling 1 mag niet in een lagere afdeling (2,3 of 4) worden opgesteld. De basisspeler van ploeg A mag
niet spelen in ploeg B,C … van afdeling 1.

•

Basisspelers van lagere ploegen mogen worden opgesteld in hogere ploegen (ploeg C in B en A, ploeg B in A).

In de categorie U9, wordt er gespeeld in gemengde ploegen.
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2.3. AFDELINGEN 2, 3 EN 4
•

De spelers mogen binnen dezelfde afdeling van ploeg wisselen.

•

J/M U11: Enkel voor spelers die 10 en 11 jaar zijn of worden in het jaar van competitie.

•

U9/2: max 20 punten.

•

U9/3: max 5 punten.

2.4. BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR TENNIS INTERCLUB JUNIOR
•

In elke ploeg mag één speler behoren tot de lagere leeftijdscategorie, behalve in J/M U11.

•

Een speler mag worden ingeschreven op de spelerslijst van zijn eigen leeftijdscategorie én de naast-hogere
leeftijdscategorie. In U11 mag een speler uit U9 deelnemen als deze speler een klassement U9.1 of U9.2 heeft.

•

Een jeugdspeler mag zowel jeugd IC als volwassen IC spelen op dezelfde speeldag.

•

In alle wedstrijden is er een tiebreak op 6/6 behalve bij U09 en U11 (tiebreak 3/3).

•

In de dubbelwedstrijd wordt de beslissende derde set vervangen door een MATCH TIE-BREAK.

Een coach bij de jeugd is een gediplomeerd VTS-trainer met een minimum niveau van initiator.
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3.

AFDELING 1 EN 2 NATIONAAL HEREN EN DAMES

3.1. FORMAT
Afdeling 1 en 2 Nationaal, zowel Heren als Dames, bestaat uit twee poules van elk vijf ploegen. De ploegen worden verdeeld in
twee poules (A en B) volgens de punten van de basisspelers. Er zullen vier reekshoofden (twee per poule) aangeduid worden
volgens de punten van de basisspelers. Hiervoor wordt het aantal punten van de ploegen in aanmerking genomen zoals vermeld
op het ogenblik van het afsluiten van de inschrijvingen. De ploeg die het meeste aantal punten totaliseert, wordt als zijnde de
sterkste beschouwd.
Per poule worden vier pouleontmoetingen gespeeld gevolgd door een eindronde met de eerste twee van elke poule (halve finale
tussen de eerste van de poule A en de tweede van poule B en tussen de tweede van poule A en de eerste van poule B, gevolgd
door de finale tussen de winnaars van deze ontmoetingen. Loting van de eindronde: Er word geloot tussen A1 en B1: de uitgelote
ploeg gaat naar lijn 1, de andere gaat naar lijn 3 van de tabel met 4 ploegen Om te bepalen welke ploeg thuis speelt wordt een
loting uitgevoerd.

3.2. VERLOOP VAN DE ONTMOETING
•

Dames
In Afdeling 1 en 2 vangen de ontmoetingen aan om 13u45 (12u45 in de eindronde) met het uitwisselen tussen de kapiteins en
de interclubleider van het formulier “ploegensamenstelling dubbel” evenals de ploegensamenstelling waarop de 5
enkelspelers staan waaruit er 4 worden gekozen. De interclubleider laat om 14u00 (13u00 in de eindronde) de dubbels
aanvangen.

•

Heren
In Afdeling 1 en 2 vangen de ontmoetingen aan om 10u45 met het uitwisselen tussen de kapiteins en de interclubleider van
het formulier “ploegensamenstelling dubbel” evenals de ploegensamenstelling waarop de 7 enkelspelers staan waaruit er 6
worden gekozen. Om 11u00 laat de interclubleider de dubbels aanvangen.

In Afdeling 1 en 2 (dames en heren) worden de dubbelwedstrijden voor de enkelwedstrijden gespeeld. Bij de Heren beginnen de
enkelwedstrijden met de spelers n° 1, 2 en 3, vervolgens n° 4, 5 en 6. Bij de Dames beginnen de enkelwedstrijden met de
speelsters n° 1 en 2, vervolgens n° 3 en 4.
Op straffe van verlies van de ontmoeting door forfait en een boete, dienen zich op het door het reglement voorziene uur van de
ontmoeting voldoende spelers aan te melden bij de interclubleider om de ontmoeting te kunnen winnen, d.w.z.
•

bij de Heren: minimum 4 spelers voor het enkelspel vermeld op het formulier met de ploegensamenstelling.

•

bij de Dames: minimum 3 spelers vermeld op het formulier met de ploegensamenstelling.

Indien een ploeg bij de Heren slechts 4 of 5 spelers inschrijft (of 3 speelsters bij de Dames), dient zij het formulier
“ploegensamenstelling” in te vullen door te beginnen bij het n° 1. Op het formulier “ploegensamenstelling” mogen in de rubriek
“enkelspel” maximum 7 spelers (5 spelers bij de Dames) worden vermeld.
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3.3. BIJZONDERE BEPALINGEN
•

Ballen
Er wordt in het enkelspel van ballen gewisseld in de derde set. Er wordt geen ballenwissel voorzien in dubbelspel. Het
ballenmerk wordt bepaald door de thuisploeg, behalve indien dit wordt opgelegd door het Uitvoerend Comité.

•

Arbitrage
De afgevaardigde van de scheidsrechterscommissie van de liga waartoe de thuisploeg behoort, gaat over tot aanduiding van
de volgende officials :
o

Een interclubleider met als graad minstens nationale wedstrijdleider (gewestelijke graad in Afdeling 2) die niet tot
één van de betrokken clubs behoort;

o

3 scheidsrechters bij de Heren Afdeling 1 (2 bij de Dames Afdeling 1) die niet tot één van de betrokken clubs behoort.

o

1 scheidsrechter in standby in de Nationale Afdeling 2 Heren en Dames (enkel in de eindronde).

Alle wedstrijden in Nationale Afdeling 1 Heren en Dames, zowel in het enkelspel als in dubbelspel, dienen te worden
gearbitreerd. De ontvangende club biedt aan elke official per prestatie een drank en 2 broodjes aan en indien hij de ganse
dag dient te presteren wordt hem eveneens een warme maaltijd aangeboden.
•

Aantal terreinen
Bij de Heren dient de thuisploeg drie terreinen ter beschikking te stellen van de interclubleider, bij de Dames twee
terreinen. Een club die niet beschikt over drie terreinen kan niet spelen in Nationale Afdeling 1 en/of 2. Eén uur vóór
aanvang van de ontmoeting, dient één terrein ter beschikking te worden gesteld van de bezoekende ploeg.

•

Uitgestelde ontmoeting
De ontmoeting mag niet worden uitgesteld en dient te
worden beëindigd op de voorziene kalenderdatum.
Indien nodig dient op overdekte terreinen te worden
gespeeld.
Bij

regen

zullen

minimum

twee

terreinen

ter

beschikking worden gesteld van de interclubleider. De
interclubleider dient bij voorrang de wedstrijden die
bezig zijn te laten beëindigen en vervolgens treft hij
een beslissing aangaande de toewijzing

van de

terreinen.
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4.

DUBBELINTERCLUB

4.1. RECREATIEVE DUBBELINTERCLUB
Het dubbelklassement is bij deze competitie van toepassing. Er kunnen geen punten voor het dubbelklassement worden verdiend.
Er wordt gespeeld naar 2 winnende sets, met een match-tiebreak in derde set. Volgende reeksen worden ingericht:
•

DD50

4 tot 8 dames, 50 jaar zijn of worden.

•

DD60

4 tot 8 dames, 60 jaar zijn of worden.

•

DH60

4 tot 8 heren, 60 jaar zijn of worden.

•

DH70

4 tot 8 heren, 70 jaar zijn of worden.

•

DG50/60

2 tot 4 dames (50 jaar) en 2 tot 4 heren (60 jaar).

Voor het opstellen van de dubbels gelden volgende regels:
•

Eerst starten met 2 dubbels, hierna nog 2 dubbels.

•

Afgeven van ploegensamenstelling van 3de en 4de dubbel voor aanvang ervan.

•

De twee effectieve dubbels (1ste en 2de dubbel, 3de en 4de dubbel) mag niet boven het maximum aantal punten
van de afdeling.

•

De eerste dubbel moet meer of gelijke punten hebben als de tweede dubbel.

•

De derde dubbel moet meer of gelijke punten hebben als de vierde dubbel.

•

Elke speler mag maximum twee keer spelen.

•

Een ploeg kan nooit twee keer uit dezelfde spelers bestaan of tegen elkaar spelen.

4.2. NAJAARSINTERCLUB
•

Een ploeg bestaat uit 4 spelers (2 mannen en 2 vrouwen). Er staan maximum 4 mannen en 4 vrouwen op het
formulier ploegensamenstelling.

•

Per ontmoeting worden 4 dubbels gespeeld: 1 DH, 1 DD en 2 DG, waarbij de volgorde van belang is: eerst 1x
dubbel heren en 1x dubbel dames, daarna 2x dubbel gemengd. Elke speler mag per ontmoeting maximum 2
dubbelwedstrijden spelen waarvan maximum 1 dubbel gemengd.

•

Het aantal punten van de 1ste gemengde dubbel moet hoger of gelijk zijn aan het aantal punten van de 2 de
gemengde dubbel.

De officiële speeldag is zondag. Ontmoetingen mogen vooruitgeschoven worden of achteruit tot de daaropvolgende zaterdag in
akkoord met beide partijen.

Cursustekst: nationaal wedstrijdleider

62 / 97

5.

VOORWAARDEN, PLICHTEN EN TAKEN VAN DE INTERCLUBLEIDER

5.1. WIE IS DE INTERCLUBLEIDER?
Een interclubleider is een (NEUTRAAL) persoon die verantwoordelijk is voor het sportief en regelmatig verloop van een
interclubontmoeting en beslist in die hoedanigheid en overeenkomstig de reglementen.
Een interclubleider van een interclubontmoeting mag geen coach zijn van de interclubploeg die deel uitmaakt van

de

interclubontmoeting. De interclubleider mag wel kapitein zijn van één van beide interclubploegen, maar we raden dit wel af
aangezien deze dubbelrol tot problemen kan leiden.
De
•
•
•

interclubleider
mag niet deelnemen aan een ontmoeting (nationale en gewestelijke interclub);
mag in geen geval kapitein of niet-spelend kapitein van de ploeg zijn (nationale interclub;
mag geen tornooi leiden (enkel bij nationale afdeling 1 en 2).

5.2. VOORWAARDEN VOOR EEN INTERCLUBLEIDER
•

Een interclubleider moet aangesloten zijn bij Tennis Vlaanderen of AFT.

•

Een interclubleider moet een grondige kennis hebben van de tennisreglementen en interclubreglementen.

•

Een interclubleider moet een grondige kennis hebben van de gedragscode.

•

Een interclubleider moet geslaagd zijn (70%) voor het schriftelijke examen.

5.3. PLICHTEN VAN EEN INTERCLUBLEIDER
De (neutrale) interclubleider
•

eerbiedigt ieders rechten;

•

is volledig onpartijdig;

•

is steeds beschikbaar gedurende de ontmoeting;

•

past de reglementen op alle deelnemers onpartijdig toe;

•

verlaat zich nooit op anderen om een beslissing te nemen;

•

beslist over een eventuele diskwalificatie van een speler en de gevolgen hiervan voor het verdere verloop van de
ontmoeting;

•

past de gedragscode toe voor elke inbreuk die hij met eigen ogen ziet gebeuren.

•

verwittigt de beide kapiteins als hij zich tijdens de ontmoeting laat vervangen door een andere interclubleider.
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5.4. TAKEN VAN EEN INTERCLUBLEIDER
5.4.1

Voorbereiding van een interclubontmoeting

•

Op welke terreinen wordt de ontmoeting gespeeld?

•

Welke ballen worden gebruikt?

•

Waar bevindt zich de PC, printer en inloggegevens voor Elit?

•

Is het veld in orde?
o

Staan er enkelspelpaaltjes voor het enkelspel? Zijn de enkelspelpaaltjes verwijderd voor het dubbelspel?

o

Liggen de lijnen voor U9/U11 correct?

o

Is de nethoogte correct?

o

Is er een scorebord aanwezig?

Om een correcte voorbereiding uit te voeren is het uiteraard van belang dat je als interclubleider tijdig aanwezig bent op de club.
Bij voorkeur een half uur voor de start van de ontmoeting.
5.4.2

Ontvangen van ploegen

Wanneer de kapiteins van beide ploegen aankomen, zal de interclubleider nuttige informatie meedelen:
•

Aantal terreinen voor de ontmoeting.

•

De interclubleider ziet het schriftelijk akkoord na indien er op meer dan het reglementair aantal terreinen dient gespeeld te
worden.

•

De interclubleider vertelt waar de kleedkamers zich bevinden.

•

De interclubleider stelt beide kapiteins aan elkaar voor.

•

De interclubleider geeft aan of er catering voorzien is.

5.4.3

Uitwisselen van papieren

Het uitwisselen van de nodige formulieren is een zeer belangrijk moment in de ontmoeting. Deze uitwisseling vindt plaats VOOR
de start van de ontmoeting. De interclubleider geeft alle gegevens in Elit in en informeert de kapitein van de betreffende ploeg
als er opmerkingen verschijnen.
Wanneer de kapitein van elke ploeg aankomt, zal de interclubleider een formulier “ploegensamenstelling” (met eventuele
coaches) én een formulier “spelerslijst” (staat in Elit), van hem/haar ontvangen (beide formulieren worden bewaard door de
interclubleider). Beide kapiteins geven ook aan of ze akkoord gaan met indoor spelen en spelen met kunstlicht. De interclubleider
informeert (ten laatste bij aanvang van hun wedstrijd) wie speelt en noteert ook dit in Elit.
De definitieve speelvolgorde van de enkelspelers moet ingegeven zijn op het formulier “ploegensamenstelling” VOOR aanvang
van de ontmoeting.
Hierbij wordt rekening gehouden met het klassement van de spelers. Bij gelijkheid van klassement dient de kapitein een keuze
te maken over de speelvolgorde. Deze volgorde mag niet meer gewijzigd worden.
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Er wordt door de interclubleider ook een identiteitscontrole uitgevoerd van alle spelers, coaches en eventueel kapiteins (indien
deze niet op de ploegensamenstelling staat).
5.4.4

Vaststellen van vergissingen bij het uitwisselen van de formulieren

Het is mogelijk dat er na controle door de interclubleider, vergissingen worden vastgesteld. We maken een onderscheid tussen
vergissingen die de ontmoeting niet kunnen beïnvloeden en vergissingen die de ontmoeting wel kunnen beïnvloeden.
•

Vergissingen die de ontmoeting NIET kunnen beïnvloeden.

Voorbeelden:
-

Volgnummers werden niet vermeld.

-

Het aantal punten werd niet ingevuld.

-

Geen coach of kapitein ingevuld

In dit geval moet de interclubleider deze vergissing zo snel mogelijk melden aan de betreffende kapitein voor de start van de
ontmoeting zodat de vergissing kan worden rechtgezet. De interclubleider brengt de kapitein van de andere ploeg op de hoogte
van de eventuele wijziging.
•

Vergissingen die de ontmoeting WEL kunnen beïnvloeden.

Voorbeelden:
-

Verkeerde speelvolgorde.

-

Te weinig of teveel spelers werden vermeld.

-

Geen dubbelspelers ingevuld.

Indien de kapitein van de andere ploeg AKKOORD GAAT om de vergissing recht te zetten, kan de vergissing worden
rechtgezet door de interclubleider.
De interclubleider zal de vergissing noteren op het uitslagenblad. Er wordt een schriftelijk akkoord opgesteld, dat getekend wordt
“voor akkoord” door beide kapiteins. Na deze schriftelijke bevestiging kan de ontmoeting gespeeld worden en worden de
individuele resultaten ingegeven.
1)

Wat te doen bij teveel of te weinig punten?
•

Het formulier ploegensamenstelling wordt nagezien: De kapitein beslist welke spelers al dan niet opgesteld kunnen
worden om met juist aantal punten te spelen.

•

De ontmoeting moet in elk geval gespeeld worden (meestal beschikken de bezoekers alleen over die opgegeven spelers).

•

Boetes en forfait worden gegeven door de interclubkamer.
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2)

Wat te doen bij een onvolledige ploeg?
A)

Onvoldoende aantal spelers aanwezig bij aanvang: forfait ontmoeting door ICL.

B)

Afwezigheid van één of meerdere spelers:
o

volgende spelers stijgen in volgorde van ploegensamenstelling.

o

Forfait kan pas NA de wedstrijd van de laatste aanwezige speler.

o

De boetes worden gegeven door de interclubkamer.

Een speler die aanwezig is en opgeeft na de eerste opslag wordt ingegeven als “opgave 0/0” en niet als WO.

3)

Wat te doen bij een verkeerde opstelling?
•

De interclubleider zorgt ervoor dat de spelers in de juiste volgorde spelen: speler 1 van de thuisploeg speelt tegen speler
1 bezoekende ploeg; enz.

•

Thuisploeg is verantwoordelijk voor de juiste opstelling.

•

Er kunnen boetes en forfait worden gegeven door de interclubkamer.
Indien de kapitein van de andere ploeg NIET AKKOORD GAAT om de vergissing recht te zetten, zal de interclubleider de
vergissing noteren op het uitslagenblad en zal hij overgaan tot het ingeven van een forfaitscore voor de betreffende ploeg.

De ontmoeting mag/moet worden gespeeld maar:
• beide kapiteins gaan akkoord met verlies van de ontmoeting/wedstrijden met forfait;
• de sancties door forfait worden toegepast;
• de individuele uitslagen worden ingetekend.
5.4.5

Starten van de wedstrijden

Indien een ploeg (bezoekers of thuisploeg) laattijdig aankomt, past de interclubleider het reglement toe.
•

Laattijdig: FORFAIT ontmoeting. (Art. 28).

•

Onvolledige ploeg met onvoldoende aantal spelers → Forfait.

•

Onvolledige ploeg met voldoende aantal spelers → Forfait kan pas bij de laatste speler(s).

•

Er kunnen boetes worden gegeven door het Gewestelijke Comité.

Dubbelmatchen
De interclubleider bepaalt, in overleg met de kapiteins van beide ploegen, het tijdstip waarop de definitieve
samenstelling van de dubbelploegen zal worden uitgewisseld.
Het uitwisselen van de “dubbels” betekent de start van deze wedstrijden.
Indien hier een vergissing wordt vastgesteld, zal de geijkte procedure worden toegepast.
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De interclubleider is ook verantwoordelijk voor alle beslissingen in verband met slecht weer, invallende duisternis, spelen met
kunstlicht, mogelijke onderbrekingen, indoor spelen …
Wanneer een ontmoeting opgeschort wordt (omwille van bijvoorbeeld slecht weer), noteert de interclubleider dit in Elit (status:
“NIET AFGEWERKT”). De interclubleider print het uitslagenformulier af en laat dit ondertekenen “voor akkoord” door beide
kapiteins. De interclubleider zal, in samenspraak met beide kapiteins, op zoek gaan naar een datum en uur waarop de ontmoeting
verder gezet zal worden.

5.4.6

Organisatie na het einde van de laatste wedstrijd

Op het einde van de ontmoeting zal de interclubleider het uitslagenblad vervolledigen. Hierna zal hij beide kapiteins bij zich
roepen om het uitslagenblad te controleren en te ondertekenen (in Elit gebeurt dit door het login wachtwoord van Tennis
Vlaanderen).
Kapiteins kunnen, alvorens ze ondertekenen, ook een opmerking toevoegen. Dit is een recht waarvan ze gebruik kunnen maken.
Ook de interclubleider kan een opmerking toevoegen.
Uiteraard maakt de interclubleider een verslag van elk dispuut en brengt het Gewestelijk comité hiervan op de hoogte.
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6.

HET WEDSTRIJDBLAD

Tijdens een interclubontmoeting zal je als interclubleider regelmatig het wedstrijdblad moeten aanvullen. Via Elit doe je dit op
een eenvoudige en digitale manier.
Toch zijn we ervan overtuigd dat het ook belangrijk kan zijn om dit handmatig (met pen en papier) te kunnen. Zo begrijp je niet
alleen beter de werkwijze, maar het kan ook zijn dat Elit, om welke reden dan ook, niet beschikbaar is en je als interclubleider
toch moet teruggrijpen naar het handmatig invullen van het wedstrijdblad.

Vul het wedstrijdblad in (op p. 70) aan de hand van de informatie die je hieronder vindt.

U bent interclubleider van de ontmoeting Heren gewestelijk Afdeling 3 (141 – 200 punten) tussen T.C. Olen (0099) en T.C. de Meyl
(0095) welke doorgaat op zaterdag 22/05/2019 op T.C. Olen.
Er wordt gespeeld op 2 terreinen en u ontvangt twintig minuten voor aanvang van de ontmoeting de formulieren
ploegensamenstelling van beide kapiteins (zie p. 49).
T.C. OLEN
•
•
•

De enkelwedstrijden worden gespeeld in volgorde op het formulier ploegensamenstelling.
Speler met volgnummer 9 krijgt krampen tijdens de wedstrijd bij de stand 1/6 6/1 3/1 30/0 in zijn voordeel en kan de
wedstrijd niet voortspelen.
De dubbelteams zijn: 1 + 3 en 2 + 9.

T.C. DE MEYL
•
•
•

De enkelwedstrijden worden gespeeld in volgorde op het formulier ploegensamenstelling.
De dubbelteams zijn: 12 + 13 en 17 + 18.
T.C. DE MEYL speelt met te weinig punten: 130.

RESULTATEN
•

Enkelspel

1 T.C. OLEN

6/1 6/3

2 T.C. DE MEYL

3/6 6/4 6/4

3 T.C. OLEN

4/6 6/3 7/6

4 zie opmerking bij T.C. OLEN

•

Dubbelspel

1 T.C. OLEN

6/4 4/ 6 10/4

2 T.C. DE MEYL

6/2 4/5 opgave
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HOOFDSTUK 4
ORGANISATIE VAN EEN TORNOOI
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1.

ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE

1.1. VOOR AANVANG VAN HET TORNOOI
Als wedstrijdleider (club) heb je het tornooi op voorhand aangevraagd bij Tennis Vlaanderen.
Je zorgt er (tot zes weken voor aanvang van het tornooi) voor dat je tornooireglement online staat (aanpassen in Elit) en dat je
contact opneemt met de scheidsrechters. Dit laatste kan met behulp van de zoekfunctie in Elit of door zelf proactief
scheidsrechters telefonisch te bereiken. Tot slot bereken je ook de maximale capaciteit van het tornooi. Denk eraan dat teveel
spelers aanvaarden zal leiden tot problemen tijdens het tornooi. Volgende factoren kunnen het aantal inschrijvingen beïnvloeden:
•

Aantal terreinen ter beschikking.

•

Aantal aangeboden reeksen.

•

Verlichting van de terreinen.

•

Aantal indoorterreinen.

•

Beschikbare uren (verlofperiode, doorheen de week, feestdagen, weekends).

Hoe bereken je het totaal aantal wedstrijden?
•

Aantal te spelen wedstrijden in één reeks = aantal deelnemers van die reeks - 1
vb. 1: 85 deelnemers: 85 - 1 = 84 wedstrijden
vb. 2: 33 deelnemers: 33 - 1 = 32 wedstrijden

•

Aantal te spelen wedstrijden van een tornooi = aantal deelnemers tornooi - aantal reeksen
vb.1: 300 deelnemers en 10 reeksen 300 - 10 = 290 wedstrijden
vb.2: 250 deelnemers en 6 reeksen 250 - 6 = 244 wedstrijden

Bereken het maximaal aantal inschrijvingen voor een (enkel)indoortornooi met 6 terreinen en 15 reeksen. Er zijn 8 volledige
speeldagen en 1 finaledag.
•

1 dag → maximaal 8 speelbeurten → maximaal ………………………… wedstrijden.

•

1 finaledag → maximaal ………………………… wedstrijden.

•

TOTAAL aantal wedstrijden: …………………………
TOTAAL aantal inschrijvingen: …………………………

Als wedstrijdleider aanvaard je of weiger je de inschrijvingen. Het is aan te raden om, bij een weigering, de betrokken speler(s)
op de hoogte te brengen van de reden van de weigering.
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1.2. TIJDENS HET TORNOOI
De wedstrijdleider heeft een groot pakket aan taken tijdens het tornooi. Het is daarom aangewezen om ook een adjunctwedstrijdleider aan te stellen die de wedstrijdleider kan helpen waar nodig of zijn taak kan overnemen wanneer de wedstrijdleider
zelf een match moet spelen. Volgende taken moet de wedstrijdleiding ter harte nemen:
•

Loting van de tabellen.

•

Opmaken (dag)planning.

•

Versturen van de afspraak van de eerste wedstrijd.

•

Vrijgeven tabellen en planning.

•

Bevestiging wedstrijdplanning: telefonisch of elektronisch.

•

Bijhouden van de tabellen (resultaten invoeren) en wedstrijdschema’s.

•

Pers op de hoogte houden van het verloop van het tornooi.

•

Finaledag plannen (scorekaarten prijsuitreiking (en receptie) voorbereiden).

1.2.1

Onbeschikbaarheid van een speler

Een speler moet zijn onbeschikbaarheid op voorhand meedelen, zodat de wedstrijdleider hier zoveel mogelijk rekening mee kan
houden. Interclub (kampioenschap) heeft voorrang op een tornooimatch, voor zover dit tijdig werd medegedeeld. Uiteraard
betreft deze voorrang enkel voor de uren van de ontmoeting (match).
1.2.2

Onderbrekingen

Een wedstrijd kan onderbroken worden door duisternis of omwille van de weersomstandigheden. Zowel de wedstrijdleider als de
scheidsrechter mag beslissen om de wedstrijd te onderbreken.
Als het terrein onbespeelbaar is, moet onmiddellijk worden gestopt. Bij invallende duisternis, wordt er bij voorkeur voor gekozen
om te stoppen bij het einde van een set OF bij een even aantal spellen. Het is dan aan de wedstrijdleider om een nieuw moment
in te plannen om de wedstrijd verder te zetten. Na een regenbui kan dit dus ook dezelfde dag nog gebeuren. Als de speler weigert
om de wedstrijd verder te zetten, zal dit leiden tot uitsluiting van de betrokken speler.
1.2.3
1)

Rustperioden

Rusttijden tussen twee enkelwedstrijden:
•

Duur van de eerste wedstrijd minder dan 1 uur

→

30 minuten

•

Duur van de eerste wedstrijd tussen 1 uur en 1 uur 30 minuten

→

1 uur rust

•

Duur van de eerste wedstrijd meer dan 1 uur 30 minuten

→

1 uur 30 minuten rust

2)

Rusttijd tussen enkel- en dubbelwedstrijd: 30 minuten.

3)

Rusttijd bij jongeren (U11 – U15): verplicht 1 uur rust.
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1.2.4

•

Scratchen van speler: W.O. of FF

Wanneer W.O. (walk-over)?
- Ziekte: VERPLICHT attest van de dokter.
- Wegens onverenigbaar van planning tussen tornooien (zie art. 4 regelement).
-

•

Uitzonderlijke omstandigheden. (vb.: gekwetst(opgave) in andere reeks op dezelfde dag of

sterftegeval)

Wanneer FF (forfait)?
- Alle gevallen zonder een attest.
- Niet aanwezig op uur van de match zonder reden wanneer speler is verwittigd.
De wedstrijdleider beslist wat het gevolg is voor de andere reeksen. Hij stelt hierbij de vraag of FF/W.O. gegeven werd
door ziekte, te laat komen ... of het FF/W.O. gegeven werd door diskwalificatie (gedrag, kledij ...).

1.3. NA HET TORNOOI
•

Telkaarten en W.O.-attesten moeten binnen de 8 dagen naar het Gewestelijk Comité worden gestuurd.

•

Strafpuntkaarten en de verslagen hiervan moeten binnen de 72 uur naar het Gewestelijk Comité worden gestuurd.

•

Na het ingeven van de laatste score zal Elit het tornooi automatisch willen beëindigen. Dit kan uitgesteld worden tot ten
laatste maandag 09.00 u. Indien de finales niet werden afgewerkt moet dit ten laatste binnen de 24 uur gebeuren (zodat de
ranking alsnog op dinsdag kan worden bijgewerkt).
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2.

HET ALGEMEEN COMPETITIEREGLEMENT

2.1. INSCHRIJVINGEN
•

Alle inschrijvingen gebeuren schriftelijk of elektronisch.

•

De speler moet zijn inschrijving ondertekenen en dateren.

•

De wedstrijdleider kan een inschrijving weigeren, maar moet hiervoor een gemotiveerd verslag maken.

•

Wanneer een speler, na inschrijving, niet deelneemt is hij wel inschrijvingsgeld verschuldigd.

•

Voor alle leeftijdscategorieën is de leeftijd die in aanmerking genomen wordt de leeftijd die de speler bereikt tijdens het
lopende kalenderjaar. Elk jaar dient elke speler vanaf 1 december deel te nemen aan de categorie waarvoor hij vanaf de
maand januari daaropvolgend gekwalificeerd is.

•

Een speler mag maximaal aan twee verschillende tornooien per week deelnemen (tornooiweek is de week waarin de finales
gespeeld worden) en daarin maximaal aan vier reeksen (incl. maximaal één deelname aan een ATP/WTA/ITF tornooi).
➔ Speler is verantwoordelijk in geval van planningsproblemen.
➔ WL kan W.O. geven indien de planning onverenigbaar is.

2.2. LOTING EN AANVANG VAN DE WEDSTRIJDEN
•

Twee spelers van dezelfde club kunnen mogelijk niet tegen elkaar uitkomen in de eerste ronde. Je kan dit als wedstrijdleider
aanpassen.

•

U09, U11 en U13 wedstrijden zijn verboden na 20.00 u. aan te vangen.

•

Andere categorieën: wedstrijd verboden na 23.00 u. aan te vangen (behoudens akkoord van de betrokken spelers).

•

Alle wedstrijden worden gespeeld naar twee winnende tiebreak sets.

•

-

Bij U9 en U11: tiebreak bij 3-3.

-

In poulewedstrijden: matchtiebreak in de derde set.

-

Bij heren 60+ en dames 45+: matchtiebreak in derde set

-

Bij alle dubbelwedstrijden: matchtiebreak in derde set.

Een forfait wordt uitgesproken als de speler op “normale wijze” werd verwittigd en niet aanwezig is bij afroeping van de
wedstrijd (als het terrein beschikbaar is).
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2.3. TENNISKLEDIJ
•

Tenniskledij is verplicht. Publiciteit is toegestaan (cfr. reglement).

•

Clubnaam op borst of mouw is toegestaan (25 cm²).

•

Clubnaam op de rug (210 cm²): zie interclubreglement.

2.4. COACHING
Coaching is NOOIT toegestaan in de competitie.
➔ Behalve tijdens interclubwedstrijden (zie interclubreglement).
➔ Behalve bij Belgian junior Circuit (met een minimum van niveau instructeur B of 110 punten hebben of hebben gehad).

2.5. ELEKTRONISCHE APPARATEN
Spelers mogen tijdens hun wedstrijd geen gebruik maken van een GSM, I-watch, Ipad … Een speler mag dit elektronisch apparaat wel mee op het veld nemen, maar
het moet uitgeschakeld worden.
De PAT (player-analysis-technology) is wel toegestaan, maar de speler mag de info
niet raadplegen tijdens de wedstrijd.

Ook een official mag tijdens de wedstrijd geen gebruik maken van elektronische apparaten. Het gebruik hiervan kan leider tot
sancties.
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3.

TENNIS TOUR

3.1. WAT IS DE TENNIS TOUR
•

De tennis tour is een regelmatigheidscriterium voor spelers van 16 jaar (of 16 jaar worden) en ouder.

•

Spelers behorend tot U13 of U15 kunnen enkel onder volgende voorwaarde deelnemen:
o

Een speler U13 of U15 vanaf klassement 30 punten of hoger mag vrij deelnemen aan de tennis tour.

o

Een speler U15 met klassement 15 tot 25 punten ontvangt voor elke deelname aan 1 of 2 reeksen in U15
in eenzelfde week, 1 voucher om zich in te schrijven in de tennis tour in een week naar keuze zonder zich
nog in U15 te moeten inschrijven. Een speler U15 vanaf klassement 30 punten mag vrij deelnemen aan de
tennis tour.

•

Er wordt gespeeld met een tabel (evt. kwalificatietabel) volgens rechtstreekse uitschakeling.

•

Elk tornooi duurt 1 of 2 weken.

•

De spelers behorend tot de 2 hoogste klassementen van elke reeks mogen per deelname aan de eigen reeks (a rato
van max. 1 per week) aan de naast-hogere reeks deelnemen in dezelfde tornooiweek (of later). De eigen reeks wordt
bepaald door het klassement van de speler.

•

Spelers die 2 x hun eigen reeks winnen mogen het resterende seizoen zonder verplichting een reeks hoger spelen
(ongeacht het aantal inschrijvingen). De eigen reeks is de reeks waartoe je behoort volgens je klassement (vb. een
46-jarige 20-punter => eigen reeks = heren 5, heren 35-5, heren 45-4). De reeks hoger is de reeks volgend op de eigen
reeks binnen dezelfde leeftijdscategorie. Vb. 2 x winst in heren 35-5 => recht op Heren 35-4 (niet Heren 4 of Heren
45-3); 2 x winst in Heren 5 => recht op Heren 4 (niet Heren 35- 4 of Heren 45-3).

•

Het is verplicht om alle enkelfinales te arbitreren. Dit geldt niet voor de dubbelfinales.

3.2. REEKSEN IN DE TENNIS TOUR
3.2.1

Enkel
categorie

reeks

klassement

enkel Heren

2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3

75-90 punten
55-70 punten
35-50 punten
15-30 punten
3-10 punten
75-115 punten (Belgian Circuit)
75-90 punten
55-70 punten
35-50 punten
15-30 punten
3-10 punten
75-115 punten (Belgian Circuit)
55-70 punten
35-50 punten

enkel Heren +35

enkel Heren +45
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enkel Heren +55

enkel Dames

enkel Dames +25

enkel Dames +35

enkel Dames +45

3.2.2

4
5
1
2
3
4
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
1
2

15-30 punten
3-10 punten
55-115 punten (Belgian Circuit)
35-50 punten
15-30 punten
3-10 punten
65-85 punten
35-60 punten
15-30 punten
3-10 punten
65-85 punten
35-60 punten
15-30 punten
3-10 punten
35-60 punten
15-30 punten
3-10 punten
15-30 punten
3-10 punten

Dubbel

Aan de dubbelreeksen mogen alleen ploegen deelnemen waarvan de twee spelers samen minimaal 35 jaar oud zijn.
categorie
dubbel heren*

reeks

2
3
4
5
6
7
dubbel dames*
2
3
4
5
6
7
dubbel gemengd*
2
3
4
5
6
7
*Dubbelreeksen 1 en 8 zijn reeksen buiten criterium.
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klassement
110 tot 150 punten
80 tot 120 punten
50 tot 90 punten
20 tot 60 punten
10 tot 30 punten
6 tot 15 punten
110 tot 150 punten
80 tot 120 punten
50 tot 90 punten
20 tot 60 punten
10 tot 30 punten
6 tot 15 punten
110 tot 150 punten
80 tot 120 punten
50 tot 90 punten
20 tot 60 punten
10 tot 30 punten
6 tot 15 punten
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3.3. LOTING EN OPMAAK VAN EEN TABEL
De loting gebeurt door de wedstrijdleider die dezelfde dag de gelote tabellen online plaatst. Bij gelijk (enkel)klassement wordt
er, bij de loting, rekening gehouden met de ranking van het criterium (van dat gewest). Vanaf 4 inschrijvingen ben je als
wedstrijdleider verplicht om deze reeks te organiseren.
geen kwalificatietabel
•

heren 6 en dames 5

•

dames 25/4, dames 35/3, dames 45/2

•

heren 35/6, heren 45/5, heren 55/4

•

alle dubbeltabellen

wel een kwalificatietabel
•

Alle andere reeksen vanaf 12 deelnemers.

3.4. RANKINGPUNTEN BIJ W.O. EN FORFAIT
•

Forfait betekent geen rankingpunten voor betreffende tornooi en tornooiweek.

•

W.O.
-

Twee keer W.O. zonder verlies rankingpunten.

-

Vanaf derde W.O. geen rankingpunten voor die bepaalde week.

-

Slechts één W.O. per week wordt geteld.
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4.

TENNIS TOUR JUNIOR

4.1. DE JEUGDREEKSEN
De tennis tour junior is het grootste individuele jeugdcompetitiecircuit. Het is een regelmatigheidscriterium waarbij iedereen tot
15 jaar, aangesloten bij Tennis Vlaanderen of AFT, kan aan deelnemen. Elk tornooi duurt 1 of 2 weken.

U15

U13

U11

U9

recreant reeks 3
tabel
harde bal
maxi terrein
3-10 punten
tabel
harde bal
maxi terrein
13.8 - 13.6
poule
groene bal
21 meter terrein
11.8 - 11.6
poule
oranje bal
18 meter terrein
9.8 - 9.6

gevorderde reeks 2
tabel
harde bal
maxi terrein
3-30 punten
tabel
harde bal
maxi terrein
13.8 - 13.3
tabel
groene bal
21 meter terrein
11.8 - 11.3
poule
oranje bal
18 meter terrein
9.8 - 9.3

tabel *
groene bal
21 meter terrein
11.5 - 11.1

talent reeks 1
tabel
harde bal
maxi terrein
35 punten en hoger
tabel
harde bal
maxi terrein
13.5 - 13.1
tabel
harde bal
maxi terrein
11.5 – 11.1
poule
oranje bal
18 meter terrein
9.5 - 9.1

* Reeks U11/4 is een reeks voor eerstejaars. Deze spelers kunnen, enkel tijdens het voorjaar, deze reeks spelen ter
voorbereiding op het zomerseizoen in U11/1, waar ze spelen met een harde bal.

4.2. SPELEN IN POULES

•

In een poulereeks worden maximaal 24 deelnemers aanvaard. Mits aanvraag en zes
terreinen ter beschikking, mogen ook 48 deelnemers aanvaard worden.

•

Een poulereeks wordt georganiseerd vanaf vier inschrijvingen. Op dinsdag om 19.00
u. worden de inschrijvingen afgesloten of wordt de reeks geannuleerd. Na annulatie,
moeten de spelers die wel ingeschreven zijn, verwittigd worden!
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•

Indien er minder inschrijvingen zijn dan voorzien, mag de club
beslissen

wanneer

welke

poules

gespeeld

worden.

vb.: Er zijn 12 (van de 18) inschrijvingen. Er werd voorzien om
te spelen op drie terreinen (zowel in de voormiddag als in de
namiddag). De wedstrijdleider mag dan beslissen om 1 poule in
de voormiddag en 3 poules in de namiddag te spelen of 3 poules
in
•

de

voormiddag

en

1

poule

in

de

namiddag.

Indien een W.O. zich voordoet binnen een poule, bestaat de
mogelijkheid om deze speler te vervangen door een andere
speler. Indien er zich meerdere W.O.’s voordoen binnen de
poulereeks, bestaat de mogelijkheid om de hele reeks te
herloten.

•

Een interclubmatch heeft voorrang op een poulematch en een poulematch heeft voorrang op een tabelmatch. Indien deze
overlappende organisatie zich voordoet zijn er verschillende mogelijkheden:
- In overleg met alle ouders kunnen de poulematchen worden verplaatst.
- Je mag als wedstrijdleider deze speler wisselen met een speler uit een andere poule (ander uur).
- De betrokken speler schrijft zich uit.
- Indien geen oplossing gevonden kan worden, kan de wedstrijdleider een gewettigde W.O. uitspreken en kan een
reservespeler de vrijgekomen plaats innemen.

•

Een jeugdspeler kan maximaal 3 matchen per dag spelen. Er moet tevens redelijke
tijd voorzien worden tussen de poulematch en de tabelmatch.

•

De halve finale en de finale van de pouletabel worden op dezelfde dag gespeeld met
een redelijke tijd tussen beide wedstrijden.
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4.2.1

Bijzondere bepalingen voor U9

•

U9 is een gemengde reeks waar jongens en meisjes tegen elkaar uitkomen.

•

In de poulematchen wordt een matchtiebreak gespeeld in de derde set. In een
tabelmatch wordt een normale derde set gespeeld (tiebreak bij 3-3).

•

Er mag maximaal één poulereeks per dag worden gespeeld.

•

Een speler U9 geklasseerd 9.1 of 9.2 mag deelnemen in de tennis Tour junior U11 die
overeenkomt met zijn klassement U11 op voorwaarde dat die deelneemt aan U9 (in
tennis tour junior of Belgian Junior Circuit) in dezelfde tornooiweek (of vroeger).

•

Er mag als speler maximaal één poulereeks per dag worden gespeeld. Het is niet
toegelaten deel te nemen in andere reeks van poule op dezelfde dag (U09/2 - U09/3 en
U11/3).

•

De club voorziet per wedstrijd in 4 oranje ballen in goede staat.

•

In de reeks U9/3 worden tellers verwacht. Dit moeten geen scheidsrechters zijn, maar wel personen die helpen bij het in of
uit geven van de bal, helpen bij het tellen, neutraliteit behouden …

4.2.2
•

Bijzondere bepalingen voor U11

In de poulematchen wordt een matchtiebreak gespeeld in de derde set. In een tabelmatch wordt een normale derde set
gespeeld (tiebreak bij 3-3).

•

In de U11/1 en de U11/1 (BJC) wordt gespeeld op een maxiveld, met harde bal en met enkelspelpaaltjes.

•

De dubbelmatchen worden altijd op een (overeenkomstig) enkelveld gespeeld.

•

Een speler U11 geklasseerd 11.1 of 11.2 mag deelnemen in de tennis tour junior U13 die overeenkomt met zijn klassement
U13 op voorwaarde dat die deelneemt aan U11 (in tennis tour junior of of Belgian Junior Circuit) in dezelfde tornooiweek (of
vroeger).

•

Er mag als speler maximaal één poulereeks per dag worden gespeeld. Het is niet toegelaten deel te nemen in andere reeks
van poule op dezelfde dag (U09/2 - U09/3 en U11/3).

•

De club voorziet per wedstrijd in 4 groene ballen in goede staat.

4.3. LEEFTIJDSCATEGORIE HOGER SPELEN
•

Een speler U13 geklasseerd 13.1 of 13.2 mag deelnemen in de tennis Tour junior U15 die overeenkomt met zijn klassement
U15 op voorwaarde dat die deelneemt aan een reeks U13 (in tennis tour junior of Belgian Junior Circuit) in dezelfde
tornooiweek (of vroeger).

•

Een speler U13 geklasseerd 30 punten of hoger mag vrij deelnemen in de tennis Tour junior U15 die overeenkomt met zijn
klassement U15.

•

Een speler U13 vanaf klassement 30 punten mag vrij deelnemen aan de tennis tour.

•

Een speler U15 met klassement 15 tot 25 punten mag voor elke deelname aan 1 of 2 reeksen in U15 in eenzelfde week, zich
inschrijven in de tennis tour in een week naar keuze zonder zich nog in U15 te moeten inschrijven.

•

Een speler U15 vanaf klassement 30 punten mag vrij deelnemen aan de tennis tour.
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Spelers die 2 x hun eigen reeks winnen mogen het resterende seizoen zonder verplichting een reeks hoger spelen. De eigen reeks
is de reeks waartoe je behoort volgens je klassement. De reeks hoger is de reeks volgend op de eigen reeks binnen dezelfde
leeftijdscategorie én de reeks in de naast-hogere leeftijdscategorie hoger (volgens je klassement in deze hogere
leeftijdscategorie).
•

•

binnen dezelfde leeftijdscategorie
o

2 x winst in tennis tour junior Reeks 2 => recht op tennis tour junior Reeks 1.

o

2 x winst in tennis tour junior reeks 1 => recht op Belgian Junior Circuit.

o

2 x winst in tennis tour junior U13 Reeks 1 of Belgian Junior Circuit U13 => recht op tennis tour.

leeftijdscategorie hoger
o

2 x winst in eigen leeftijdscategorie geeft recht tot deelname in leeftijdscategorie hoger (U15 = heren/dames tennis tour)

o

vb.: Speler met klassement 11.3 wint 2x in tennis tour junior U11/2 => tennis tour junior U13/ 2 (met klassement 13.5).

4.4. BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR DE TENNIS TOUR JUNIOR
•

Een jeugdspeler (die niet toegelaten wordt tot de heren / dames reeksen) mag per week (finaleweekend bepaalt het
weeknummer) maximaal deelnemen aan 2 enkelreeksen. Deze 2 enkelreeksen kunnen in hetzelfde tornooi of 2 verschillende
tornooien (Tennis Vlaanderen, AFT, Tennis Europe of ITF).
o

Naast deze enkelreeksen mogen nog max. 2 dubbelreeksen gespeeld worden voor zover alle reeksen samen in niet
meer dan 2 tornooien in eenzelfde week gespeeld worden.

•

o

Poulereeksen: Per week mag men inschrijven in maximaal 1 reeks waarvan de pouledag op dezelfde dag doorgaat.

o

Meer info over het aantal tornooien/reeksen per week kan je terugvinden op de website van Tennis Vlaanderen.

Vanaf 4 inschrijvingen dient een club de reeks verplicht te laten doorgaan. Vanaf 2 kan je een reeks laten doorgaan (behalve
in de poules waar er minstens 4 spelers ingeschreven moeten zijn).

•

Tijdens de pouledagen is de aanwezigheid van de FairPlay Manager verplicht. Volwassen begeleiders of jongeren (min. 14
jaar) die al wedstrijdervaring hebben, staan tijdens de poulewedstrijden van U9 Reeks 3, in voor een zo eerlijk mogelijk
verloop van de wedstrijd (= wedstrijdassistenten).

•

Een jeugdspeler mag maximaal drie wedstrijden per dag spelen.

•

Het is verplicht om alle enkelfinales te laten arbitreren. Voor deze finales worden ballen door de club voorzien.

•

Coaching is enkel toegestaan in de Belgian Junior Circuit (BJC) tonooien en dit enkel tijdens de kwalificatie- en
hoofdtabelmatchen (niet tijdens de prékwalificatie). De coach moet minstens het niveau instructeur B hebben (of 110 punten
hebben of zijn geweest) en mag enkel coachen tijdens de SETWISSEL.

•

Tabellen (kwalificaties / hoofdtabellen / poules):
1 hoofdtabel

kwalificaties en eindtabel (vanaf 12 deelnemers)
Reeks BJC: J/M U09, U10, U11, U13 en U15
Reeks 1: U09, J/M U11, U13 en U15
Reeks 2: J/M U11, U13 en U15
Reeks 3: J/M U13 en U15

poules + eindtabel
U9 reeks 2
U9 reeks 3
J/M U11 reeks 3

Dubbelspel U09, J/M U11, U13, U15 en U17
Reeks 4: J/M U11
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5.

BELGIAN JUNIOR CIRCUIT

5.1. WAT IS HET BELGIAN JUNIOR CIRCUIT?
Het Belgian Junior Circuit is een regelmatigheidscompetitie voor een selectie jeugdspelers die geldig aangesloten zijn bij Tennis
Vlaanderen of AFT en wordt georganiseerd volgens de reglementen van de KBTB, Tennis Vlaanderen en AFT.
Het Belgian Junior Circuit wordt georganiseerd voor de categorieën jongens en meisjes U09 (niet gemengd), U10, U11, U13 en
U15. De te organiseren categorieën per tornooi worden op voorhand vastgelegd en opgenomen in de kalender.

categorie

klassement

JU15
MU15

Vanaf 70 punten
Vanaf 75 punten

JU13
MU13

Vanaf 13.1
Vanaf 13.1

JU11
MU11

11.1
Vanaf 11.2

JU10
MU10

Vanaf 11.3
Vanaf 11.4

JU09
MU09

Vanaf 9.3
Vanaf 9.4

5.2. COACHING
Coaching in Belgian junior circuit is toegestaan onder volgende voorwaarden:
•

Elke match in hoofdtabel, zowel enkel- als dubbelspel

•

De coach moet minstens beschikken over diploma Trainer instructeur B of 110 punten hebben of hebben gehad.

•

De coach dient zich steeds bij aanvang van de wedstrijd aan te melden bij de wedstrijdleider zodat deze de coach-badge van
de federatie kan ontvangen en zichtbaar dragen tijdens de wedstrijd.

•

Coaching is enkel toegelaten tijdens de setwissel, niet bij de kantwissel, m.u.v. de wedstrijden op het BK. Op het BK mag de
coach de ganse match op de bank blijven zitten.

•

Per wedstrijd is maar 1 coach toegelaten. Wissel van coach tijdens de match is dus niet mogelijk.
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5.3. WILD CARDS
Per Liga worden er 2 Wild Cards ter beschikking gesteld voor deelname aan Belgian Junior Circuit-tornooien (in eigen
leeftijdscategorie). Voor Tennis Vlaanderen geldt:
•

De 2 Wild Cards worden bepaald door het Nationaal Jongeren Comité. De WC’s wordt niet toegekend indien zij dat niet nodig
achten.

•

Deze volgorde wordt gehanteerd voor het eventueel toekennen van de 2 WC’s:
o

Er wordt een Wild Card gegeven voor spelers die internationaal (ITF of TE) Top 16 zijn binnen hun eigen leeftijdsjaar
op de Tennis Europe of ITF Junior Ranking. Met deze Wild Card mogen ze deelnemen of in eigen leeftijdscategorie
of in een hogere leeftijdscategorie (deze eerste regel is enkel geldig voor U13 (eigen en hogere leeftijdscategorie)
en U15)

o

Wild Card wordt bepaald o.b.v. tennis tour junior Ranking. Enkel de hoogste speler op de ranking waarvan het
klassement niet voldoet om deel te nemen aan het Belgian Junior Circuit en met een minimum klassement voor
deelname in Reeks 1 kan hiervoor weerhouden worden (geldig voor U9, U10, U11 en U13).

o

Wild Card wordt bepaald door het Nationaal Jongeren Comité. Indien zij beslissen om deze WC niet toe te kennen,
kan WC2 gaan naar de tweede hoogst gerangschikte speler op de ranking van de tennis tour junior met een minimum
klassement voor deelname in Reeks 1 (geldig voor U9, U10, U11 en U13).

Voor AFT geldt dat de 2 Wild Cards worden bepaald door het Nationaal Jongeren Comité. De WC wordt niet toegekend indien zij
dat niet nodig achten.

5.4. BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR HET BELGIAN JUNIOR CIRCUIT
•

De rankingpunten worden enkel toegekend als een speler minstens éénmaal wint. Een met WO of FF gewonnen match telt
ook voor een overwinning. Spelers die FF (ongewettigd walkover) geven, krijgen geen punten toegekend voor het betreffende
tornooi én voor de betreffende tornooiweek. Spelers mogen 2 maal een WO (gewettigde walkover) geven zonder dat er
rankingpunten voor Belgian Junior Circuit, tennis tour junior of de tennis tour worden afgetrokken in die 2 weken. Vanaf de
3° WO worden onmiddellijk alle rankingpunten van die bepaalde week geannuleerd. Ter info: Er wordt slechts 1 WO per week
geteld. Als je dus in 1 week 2 reeksen speelt en in beiden WO moet geven, dan telt dit als 1 WO.

•

De loting is publiek: datum, uur en plaats van de loting worden vermeld in het tornooireglement.

•

De “no service let-regel” bij service wordt geïntegreerd bij U11, U13 en U15 (in zowel enkel als dubbel).

•

“No ad” wordt toegepast in U11, U13 en U15, in dubbelspel.

•

Bij de reeks U15, wordt geen ballenwissel toegepast, behalve tijdens het Belgisch Kampioenschap.

•

In de finales van alle enkelreeksen dient de club scheidsrechters te voorzien. Indien dit niet wordt nageleefd, kan de federatie

€25 boete per niet-gearbitreerde wedstrijd opleggen aan de organiserende club. Gedurende het ganse tornooi is er één
scheidsrechter in stand-by.
•

Om een vlotte publicatie van de Belgian Junior Circuit ranking te verzekeren, zijn de wedstrijdleiders verplicht alle uitslagen
onmiddellijk na de finales op zondagavond vóór 19u00 te publiceren via het Elit-programma.

•

Een U10-veld = U11/2 veld.
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6.

BELGIAN CIRCUIT

6.1. WAT IS HET BELGIAN CIRCUIT?
Het Belgian Circuit is een nationaal circuit voor heren en dames reeks 1.

•

Heren reeks 1 is voor spelers met klassement 95 tot 115 punten.

•

Dames reeks 1 is voor speelsters met klassement 90 tot 115 punten.

De 2 hoogste klassementen van heren/dames reeks 2 mogen deelnemen aan heren/dames reeks 1 op voorwaarde dat ze in
hetzelfde tornooi deelnemen aan de eigen reeks 2.
Kort samengevat:

•

Vast prijzengeld in alle heren en dames reeks 1 tornooien i.f.v. het aantal sterren (1 tot 5
sterren)

•

1 nationale ranking (de beste acht resultaten tellen voor de ranking).

•

Prijzengeld voor de top 16 van de eindranking.

•

Eindronde voor

de

top

8

t.g.v.

de

Nationale

Eindronde

tennis

tour.

Vanaf het seizoen 2020 wordt naast heren 35 (75 – 115 punten), ook heren 45 (75 – 115 punten)
en heren 55 (55 – 115 punten) aangeboden in het Belgian Circuit! Met dit circuit wil Tennis
Vlaanderen en AFT samen een nieuwe uitdaging geven aan de top +35-jarigen.

•

Twee tornooien per gewest, verspreid over diverse weken. 10 tornooien in Vlaanderen, 8 in
Wallonië.

•

Extra punten voor de klassementsberekening! Een Belgian Circuit H35 winnen komt overeen met een halve finale van een
heren 1 ster. De club voorziet prijzengeld t.w.v. één ster.

6.2. ORGANISATIE VAN EEN BELGIAN CIRCUIT TORNOOI?
•

Wanneer je als wedstrijdleider een Belgian Circuit tornooi organiseert, moet je rekening houden met heel wat extra
verplichtingen. Lees voor aanvang van je tornooi opnieuw het Belgian Circuit reglement door, want sommige verplichtingen
gelden enkel voor dit circuit.
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6.2.1

Prijzengeld

De club dient, bovenop het prijzengeld (zie tabel), ook 5% van het prijzengeld bij te dragen aan de federatie. De reeksen H35/1,
H45/1 en H55/1 die deel uitmaken van het Belgian Circuit, worden beschouwd als reeksen met 1 ster.
aantal sterren
1 ster

prijzengeld (in euro)
550,00

2 sterren

1.500,00

3 sterren

2.400,00

4 sterren

3.150,00

5 sterren

minstens 4.750,00

De club betaalt het prijzengeld aan de speler van zodra deze is uitgeschakeld en op voorwaarde dat de speler minstens één
wedstrijd heeft gewonnen (ook indien winst door W.O.). Een speler mag maximaal deelnemen aan 2 Belgian Circuit tornooien per
week. De speler krijgt in dit geval wel enkel de punten van het tornooi waar hij/zij de meeste punten behaalde.

6.2.2

•

Tabellen en loting

Een tornooi van Belgian Circuit start op maandag en eindigt op zondag. Kwalificatiewedstrijden mogen vroeger gespeeld
worden (cfr. richtlijnen van het gewest).

•

Annulatie van tornooi is mogelijk, maar in dat geval zal er wel een boete worden opgelegd (volgens artikel 21 van het Belgian
Circuit reglement).

•

De inschrijvingen sluiten automatisch op dinsdag (00.00 u.). De loting vindt ten laatste plaats op woensdag om 19.00 u.

•

Op donderdag om 09.00 u. moeten de tabellen gepubliceerd worden op de website van Tennis Vlaanderen. Bij inbreuk zal
een boete van 125,00 euro worden opgelegd aan de betrokken club.

•

De loting vindt plaats volgens onderstaande tabel:
aantal inschrijvingen

hoofdtabel

kwalificatietabel

prékwalificatietabel

minder dan 12

1 tabel

van 12 tot 24

4

rest spelers

van 25 tot 32

8

rest spelers

Van 33 tot 56

8

8

rest spelers

57 en meer

8

16

rest spelers
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6.2.3

Arbitrage en wedstrijdballen

Alle wedstrijden van de hoofdtabel dienen te worden gearbitreerd vanaf:

•
•
•

halve finale voor 1-ster tornooien (inclusief H35/1 en H45/1);
kwartfinale voor tornooien met twee sterren of meer;
finale voor de reeks H55/1.

De wedstrijdleider is verantwoordelijk voor het tijdig contacteren van scheidsrechters. Scheidsrechters worden vergoed conform
het reglement.
De club levert de ballen vanaf de halve finale bij 1-ster tornooien (inclusief H35/1 en H45/1) en vanaf kwartfinale voor
tornooien met twee sterren of meer. Voor de reeks H55/1 worden ballen voorzien vanaf de finale.
Er wordt van ballen gewisseld bij het begin van de derde set.

6.2.4

W.O.

Indien een speler verliest met W.O. (om welke reden dan ook, cfr. het K.B.T.B. reglement), verdient deze speler geen punt voor
de ranking. Tijdens dezelfde week kan hij ook in een ander tornooi geen enkel punt verdienen voor de eindranking.
Spelers waarvoor een niet-verontschuldigde W.O. werd uitgesproken, ontvangen geen prijs. Indien een verontschuldigde W.O.
werd uitgesproken, ontvangen zij de prijs van de verliezer van de vorige ronde op voorwaarde dat ze minstens één wedstrijd
gewonnen hebben (zelfs indien winst door een W.O.).
Een gediskwalificeerde speler ontvang geen prijs.
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7.

DE TORNOOITABEL

7.1. STAPPENPLAN VOOR HET MAKEN VAN EEN TABEL

1)

2)

Inschrijvingen?

•

Is elke speler aanvaardbaar (vb.: lid tennis Vlaanderen of AFT)?

•

Zijn er geschorste spelers?

•

Is het klassement te hoog of te laag voor die reeks?

•

Is er een speler die uitgesloten is uit een tornooi in een andere reeks?

•

Zijn er genoeg inschrijvingen om de reeks te laten doorgaan?

Welke tabellen moet ik loten (zie hieronder de indelingstabel, leer deze niet uit je hoofd)?
aantal
inschrijvingen

hoofdtabel

kwalificatietabel

prékwalificatietabel

Minder dan 12

1 tabel

Van 12 tot 24

4

rest spelers

Van 25 tot 32

8

rest spelers

Van 33 tot 56

8

8

rest spelers

57 en meer

8

16

rest spelers

3)

Zet de hoogste spelers in de (kwalificatietabel) hoofdtabel eerst volgens klassement, daarna volgens ranking.

4)

Duid de reekshoofden aan, eerst volgens klassement, daarna volgens ranking.

5)

Zet de reekshoofden op de juiste plaats (dit geldt voor elke aparte tabel):

6)

•

Reekshoofd 1 op de eerste lijn;

•

Reekshoofd 2 op de laatste lijn;

•

Loot reekshoofden 3 en 4 in de juiste helften;

•

Loot reekshoofden 5, 6, 7 en 8 in de juiste kwarten.

Loot de overige spelers in de “laagste tabel”.
Opmerking: Vermijd dat spelers van dezelfde club tegen elkaar uitkomen in de eerste ronde.

Cursustekst: nationaal wedstrijdleider

89 / 97

HOOFDSTUK 5
NAAR DE LETTER OF NAAR DE GEEST
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1.

GEDRAGSCODE VOOR OFFICIALS
•

Contact met spelers, ouders en coaches
Een scheidsrechter en lijnrechter vermijdt om samen met de spelers,
ouders en coaches voor of na de wedstrijd iets te drinken. Dit neigt
naar contact zoeken en brengt de onpartijdigheid in het gedrang. De
scheidsrechter en lijnrechter vermijdt ook de kleedkamers en
rustzalen.

•

Roken en alcohol drinken
Een scheidsrechter en lijnrechter mogen tijdens de wedstrijd niet eten of roken, zij vermijden ook te roken bij aankomst
op of vertrek van het terrein. Wanneer een scheidsrechter of lijnrechter gepland staat om een wedstrijd te leiden zal hij
geen alcohol drinken. Het is ook verboden om alcohol mee te nemen op het terrein.

•

Ploeggeest
Er heerst een ploeggeest onder scheidsrechters en lijnrechters. Wanneer ze vrij zijn, zullen ze niet aarzelen om een
collega te helpen en vlug bij te springen op een lijn. Een collega kan een extra bal gaan halen aan de wedstrijdtafel, de
wedstrijdleider verwittigen bij een gegeven waarschuwing, de fysio gaan halen, het terrein of de lijnen vegen, …

•

Uitputtende slagenwisseling
Als geen van beide spelers de regel van ononderbroken spel eerbiedigt na uitputtende slagenwisselingen en beiden steun
zoeken bij de afsluiting of het net, zal de scheidsrechter niet bestraffen. Bij de kantwissel kan hij de spelers eventueel
verwittigen (soft warning) dat bij herhaaldelijke vertraging, een straf kan volgen (onvrijwillige tijdoverschrijding).

•

Gedragscode voor spelers
De gedragscode voor spelers is een manier om duidelijk te maken dat een speler te ver gaat (vb. taalgebruik) of gevaar
oplevert voor o.a. publiek of andere spelers (wegslaan van ballen). Toch moet de gedragscode op een doordachte manier
gebruikt worden. Als scheidsrechter ben je de hele wedstrijd aanwezig en kan je inschatten in hoeverre een
waarschuwing, puntverlies of gameverlies van toepassing is. Een tik met het racket op de grond of een eenmalige
binnenmondse vloek hoeft niet altijd aanleiding te geven tot een waarschuwing. Het is aan de scheidsrechter om zijn
gezond verstand te gebruiken en in eer en geweten te oordelen of een waarschuwing op zijn plaats is.

•

Gokken, match fixing en grensoverschrijdend gedrag
Een scheidsrechter en lijnrechter vermijdt om te gokken op tennismatchen. Uiteraard zal een scheidsrechter ook nooit
een fictieve score invullen op de scorekaart. Grensoverschrijdend gedrag komt voor in tal van geledingen van de
maatschappij. Voor Tennis Vlaanderen is het duidelijk: grensoverschrijdend gedrag wordt niet getolereerd.
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1.

Als (ITF) referee mag je een gok-account hebben.

2.

Als (ITF) referee mag je gokken op internationale tenniswedstrijden.

3.

Als wedstrijdleider mag je, na de wedstrijd, een drankje nemen op kosten van de winnaar.

4.

Als wedstrijdleider mag je bevriend zijn met spelers op facebook.

5.

Als wedstrijdleider mag je alcohol drinken tijdens de interclubontmoeting waarvoor je bent aangeduid.

6.

Als wedstrijdleider mag je, naast het veld, voor een bevriende speler supporteren met je officialkledij aan.

7.

Als wedstrijdleider mag je, op vraag van de spelers, een fictieve score invullen in elit.

8.

Als wedstrijdleider mag je, als de spelers niet tijdig op het veld aanwezig zijn, de spelers in de kleedkamers gaan halen.
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2.

COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN

Als de wedstrijdleider is een goede communicatie met de scheidsrechters, ouders,
coaches, en spelers zeer belangrijk. In al deze contacten is een professionele en
constructieve houding noodzakelijk.
Tijdens een discussie kan het belangrijk zijn om actief te luisteren naar de wensen
en de opmerkingen van een speler, maar anderzijds moet je ook duidelijk een
vooral tijdig anticiperen zodat de wedstrijd niet uit hand loopt.

Bedenk even hoe je correct zou communiceren indien onderstaande situaties zich voordoen. Bespreek deze situaties nadien in
groep.

Situatie 1
Een speelster komt tijdens het spel naar je toe en vraagt om onmiddellijk de lichten van het veld aan te doen, aangezien zij de
bal niet meer ziet. De andere speelster hoort de vraag en zegt dat dit moet wachten tot het kantwissel is. Anders stoort dit haar
tijdens het serveren.
Welke beslissing neem je en hoe communiceer je dit naar beide spelers?

Situatie 2
Joran en Rik spelen tegen elkaar op een hardcourtbaan. Jij als wedstrijdleider staat vanaf de omheining naar de wedstrijd te
kijken. Rik roept een tweede opslag buiten, die Joran duidelijk binnen heeft gezien. Jij hebt de bal ook gezien en zag dat deze
nipt de lijn raakte. Joran heeft jou zien staan en komt naar je toe om te vragen of de bal effectief buiten was. Het publiek heeft
de bal ook binnen gezien en kijkt je vragend aan.
Hoe communiceer je met beide spelers en het publiek?

Situatie 3
Levi en Jonatan zijn met elkaar in discussie bij de kantwissel. De discussie blijft duren en jij als wedstrijdleider wordt op het
terrein geroepen (er wordt gespeeld zonder stoelscheidsrechter). Jonatan verwijt Levi dat hij hem heeft uitgescholden op het
einde van de rally, waarop Levi naar Jonatan geroepen zou hebben dat hij niet zo kinderachtig moet doen. Het publiek bevestigt
de versie van Jonatan.
Hoe communiceer je met beide spelers en het publiek?
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3.

SUBJECTIEF CONCEPT

3.1. WAT IS EEN SUBJECTIEF CONCEPT?

Aangezien je deze cursus tot wedstrijdleider volgt, zal je waarschijnlijk zelf al heel wat
tenniservaring hebben. Je zal waarschijnlijk al heel wat wedstrijden en misschien finales
gespeeld hebben waarbij een scheidsrechter aanwezig was. Misschien kijk je wel vaak tennis
op televisie en zie je de “topreferees” in actie. Je beeld van een “goede” en “slechte” offcial
werd gevormd door ervaringen die je zelf hebt meegemaakt op een tennisveld of die je hebt
zien gebeuren. Dit is een deel van je subjectief concept.
Wanneer je zelf aan de slag gaat als wedstrijdleider zal je jezelf de vraag moeten stellen:
Welke wedstrijdleider wil/zal ik zijn? Het kan zijn dat je je beeld over jezelf als wedstrijdleider, gedurende je carrière zal moeten
bijsturen.

3.2. WELK TYPE WEDSTRIJDLEIDER BEN JIJ?
Officials in groepen indelen is heel kunstmatig en weinig zinvol. Toch kan het interessant zijn om naast je eigen visie op bepaalde
matchsituaties, ook eens stil te staan bij de mening van een collega’s. Uit deze wisselwerking kan je ook heel wat leren voor je
matchen in de toekomst.
Bedenk even hoe je zelf zou reageren indien onderstaande situaties zich voordoen.
Situatie 1
Jochem, een jonge scheidsrechter zit in de stoel bij een moeilijke wedstrijd. De twee volwassen spelers maken het hem niet
makkelijk door regelmatig balmerkinspecties te vragen en in discussie te gaan met hem. Je ziet dat Jochem zich onzeker begint
te voelen.
Situatie 2
Je wordt op vraag van de scheidsrechter naar het terrein geroepen. Je luistert naar het verhaal van de scheidsrechter die je het
volgende vertelt:
De scheidsrechter heeft, op het einde van het vijfde spel in de tweede set, een waarschuwing gegeven aan een speler wegens het
wegslaan van een bal. De speler neemt plaats op de bank en blijft hier zitten tot er “tijd” wordt aangekondigd. De speler staat
recht en bij het kruisen van de scheidsrechtersstoel, zegt hij net luid genoeg “ik zal sebiet eens een bal in uw richting slagen”.
De scheidsrechter heeft hierna de wedstrijdleider gevraagd.
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Situatie 3
Adill, een jongen van 9 jaar (3 punten), heeft het heel moeilijk tijdens zijn wedstrijd. Hij heeft de eerste set verloren met 4 – 3
en staat nu 1 – 0 achter. Hij moet opslagen, maar begint te wenen. Hij verliest opnieuw twee punten op rij en weent nu nog
harder. Ook tussen eerste en tweede opslag kan hij zijn tranen moeilijk bedwingen.

Situatie 4
Je wordt op vraag van de scheidsrechter naar het terrein geroepen. Je luistert naar het verhaal van de scheidsrechter die je
hetvolgende vertelt:
Een speler verliest tijdens de rally zijn schoen. De rally gaat verder, maar op het moment dat de scheidsrechter ziet dat de speler
zijn schoen verliest, roept de scheidsrechter “LET”. De scheidsrechter corrigeert zichzelf daarna, met de verklaring dat een speler
zichzelf niet kan hinderen en kent het punt toe aan de speler die zijn schoen niet heeft verloren. De speler die zijn schoen verloor
gaat hier niet mee akkoord.

Gebruik als wedstrijdleider altijd je gezond verstand. Blijf je verdiepen in de reglementen, want deze vormen de basis voor een
goede official, maar verlies het verloop van de wedstrijd niet uit het oog.
Wees consequent maar wel menselijk en begripvol.

Veel succes in de toekomt!
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BIJLAGE: OPLOSSING MEERKEUZEVRAGEN
HOOFDSTUK 1: Het speelveld, racket en bal
•

Case 1 p. 7: C

•

Case 2 p. 8: A

•

Case 3 p. 8: A

•

Case 4 p. 8: C

•

Case 5 p. 8: A

•

Test jezelf 1 p. 10: B

•

Test jezelf 2 p. 10: C

•

Test jezelf 3 p. 10: A

•

Test jezelf 4 p. 10: B

HOOFDSTUK 2: Een vaste hindernis
•

Case 6 p. 12: A

•

Case 7 p. 12: Een lamp in een indoorhal is een vaste hindernis. Bij het raken van een vaste hindernis verlies je
het punt. De speler met het groene T-shirt wint het punt.

HOOFDSTUK 3: De bal in het spel
•

Case 8 p. 18: D

•

Test jezelf 1 p. 19: A

•

Test jezelf 2 p. 19: C

•

Test jezelf 3 p. 19: A

•

Test jezelf 4 p. 19: Dit is geen hinder. Het vallen van het racket is in het voordeel van de tegenstander.
Het punt blijft behouden voor het rood/paarse team.

•

Test jezelf 5 p. 20: Een onderhandse opslag is toegestaan (zowel bij een eerste als tweede opslag, zonder de
bal eerst te laten botsen).

•

Test jezelf 6 p. 20: B

•

Test jezelf 7 p. 20: D

•

Test jezelf 8 p. 20: C
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HOOFDSTUK 4: Het verbeteren van fouten
•

Case 9 p. 23: A

•

Case 10 p. 24: Na de eerste (of tweede) set mag de opslagvolgorde binnen een team gewijzigd worden.
Deze volgorde moet wel de hele set worden aangehouden.

•

Case 11 p. 24: A

•

Case 12 p. 24: B

•

Test jezelf 1 p. 25: A

•

Test jezelf 2 p. 25: C

•

Test jezelf 3 p. 25: B

•

Test jezelf 4 p. 25: A

HOOFDSTUK 5: Onderbrekingen
•

Test jezelf 1 p. 30: B

•

Test jezelf 2 p. 30: C

•

Test jezelf 3 p. 30: C

•

Test jezelf 4 p. 30: C

HOOFDSTUK 1: Het leiden van een wedstrijd
•

Case 13 p. 35: Neen, het meisje met het groene shirt mag een kant kiezen OF kiezen om te ontvangen of
serveren. Ze mag niet beide keuzes maken.
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