
Artikel 1: Competitie 
• De winter-interclub omvat in 4 reeksen: een reeks tot 30 punten, een reeks tot 70 

punten, een reeks tot 115 punten en een reeks tot 165 punten.  
• Een reeks kan enkel doorgaan indien er minstens 4 inschrijvingen zijn. Indien nodig 

worden de ploegen binnen een reeks verdeeld over poules. 
• Bij inschrijving betaalt elke ploeg een eenmalig bedrag van 50 Euro. 
• Elke ploeg speelt 3 wedstrijden in de voorrondes. De wedstrijdleiding legt het 

spelschema voor iedere speeldag ten laatste vast na afloop van de vorige speeldag. 
• Op de finaledag spelen de twee beste ploegen van de reeks om de titel. De andere 

ploegen spelen op diezelfde dag voor hun definitieve plaats in de eindrangschikking. 

Artikel 2: Samenstelling van de ploegen 
• De samenstelling van de koppels moet voor aanvang van de wedstrijd op het 

wedstrijdformulier vermeld worden. Indien een speler zich kwetst tijdens de opwarming, 
mag hij/zij nog vervangen worden. 

• Het totaal aantal punten van de 4 spelers van dezelfde ploeg in de wedstrijd dubbel 
dames en de wedstrijd dubbel heren mag het maximum van de reeks niet overschrijden. 
Er wordt geen minimum aantal punten opgelegd. 

• Het totaal aantal punten van de 4 spelers van dezelfde ploeg in de 2 wedstrijden dubbel 
gemengd mag het maximum van de reeks niet overschrijden. Het koppel met het hoogst 
aantal punten speelt de eerste partij. 

• Voor de competitie gelden de dubbelklassementen van de afgelopen zomercompetitie. 
Voor spelers die voor 1 januari van het lopende jaar minstens 40 jaar oud zijn, wordt het 
dubbelklassement met 1/3 verminderd. 

• De spelers die dubbel dames en dubbel heren gespeeld hebben, mogen - maar moeten 
niet  - ingezet worden voor de partijen dubbel gemengd.   

• Een speler mag voor hoogstens één ploeg spelen in elke reeks. 
• Elke ploeg kan te alle tijde haar samenstelling uitbreiden met spelers die nog niet zijn 

uitgekomen voor andere ploegen in dezelfde reeks. Namen van nieuwe spelers worden 
doorgestuurd naar de wedstrijdleiding. 

Artikel 3: Verloop van de wedstrijden 
• De wedstrijden vangen aan ofwel om 19u met één partij dubbel dames en één partij 

dubbel heren, gevolgd door 2 partijen dubbel gemengd om 21u, ofwel om 20u met één 
partij dubbel dames en één partij dubbel heren, gevolgd door 2 partijen dubbel gemengd 
om 22u. De kapiteins zijn minstens 10 minuten voor aanvang van de wedstrijden ter 
plaatse. 

• Elke wedstrijd duurt 1 uur: 5 minuten opwarming, 50 minuten spel en 5 minuten 
afronding (zie verder). 

• Er wordt gespeeld naar het hoogst aantal gewonnen games. 
• Het spel dat 5 minuten voor het einde van de ontmoeting nog betwist wordt, zal 

uitgespeeld worden. Indien een score van 40-40 bereikt wordt, wordt nog 1 punt 
gespeeld om de winnaar van het spel vast te leggen. 



Artikel 4: Rangschikking 
• Een ploeg wint een ontmoeting als ze minstens 3 van de 4 gespeelde partijen wint. De 

winnende ploeg krijgt in dat geval 3 punten. 
• Indien beide ploegen elk 2 van de 4 gespeelde partijen winnen, krijgt de ploeg die het 

hoogst aantal games gewonnen heeft 2 punten en de andere ploeg 1 punt. Bij gelijkheid 
van games tellen de samengetelde resultaten van de 2 partijen dubbel gemengd. Is dat 
ook gelijk wordt de winnaar aangeduid door het lot. 

• Indien een ploeg een partij niet tijdig kan starten of indien ze een reeds begonnen partij 
niet kan uitspelen, wint de andere ploeg die partij. De opgevende ploeg behoudt daarbij 
het aantal gewonnen games. De andere ploeg krijgt 12 games toegewezen, indien nodig 
verhoogd zodat het verschil minstens 3 games bedraagt. 

• De ploegen worden gerangschikt volgens het behaalde aantal punten. Bij gelijke stand 
telt het resultaat van de onderlinge ontmoeting. 


