Clubkampioenschap

van donderdag 18 augustus tot en met zaterdag 3 september 2022

Het clubkampioenschap van Tennis Wezemaal wordt dit jaar voor de 31ste keer ingericht. Het wordt zo
georganiseerd dat iedereen kan deelnemen, ook de beginnende spelers. Bijzonder aan het kampioenschap
is dat er gespeeld wordt met een herkansingsreeks: voor elke inschrijving in een reeks kom je minstens 2
maal aan de beurt. Je bent pas uitgeschakeld als je 2 x verloren hebt (ofwel pas verliest in de kwartfinale).
Hierbij een overzicht van de reeksen.
1. Reeksen
Enkelreeksen:
Dames
 Dames (reeks wordt opgesplitst in Dames Kompetitie en Dames Recreatie): geen
leeftijdsbeperking. Dames met minstens 65 punten (Tennis Vlaanderen) mogen -indien ze
dit wensen- bij heren inschrijven, maar zijn dit niet verplicht.
 Dames 40+ : dames geboren in 1982 of vroeger
Heren
 Heren (reeks wordt opgesplitst in Heren Kompetitie en Heren Recreatie), geen
leeftijdsbeperking.
 Veteranen (reeks wordt opgesplitst in Veteranen kompetitie en Veteranen recreatie): heren
geboren in 1982 of vroeger.
 Superveteranen: heren geboren in 1967 of vroeger.
Dubbelreeksen:
Elke dubbelreeks wordt gespeeld volgens het bekende ‘surprise’ systeem: je schrijft individueel in
en de loting bepaalt met wie je zult spelen (een A-speler wordt telkens gekoppeld aan een B-speler).
Je speelt elke wedstrijd met een andere partner en je partner van de vorige wedstrijd wordt je
tegenstrever in de volgende ronde. Ook hier ben je pas uitgeschakeld als je 2 maal verloren hebt.
 Dubbel Surprise: dames en heren geboren in 2008 of vroeger; opsplitsing volgens niveau in
D1 (de hoogst geklasseerde spelers), D2 en Dubbel Gemengd (DG). In deze laatste reeks
worden de laagst geklasseerde spelers ingedeeld, waarbij de A speler steeds een heer en de B
speler steeds een dame is, zodat elke match dubbel gemengd is.
 Dubbel Dames: dames geboren in 2008 of vroeger. Deze reeks zal in 2 of 3 reeksen volgens
puntenklassement worden gesplitst.
 Dubbel Dames 45+: dames geboren in 1977 of vroeger
 Dubbel Veteranen of ‘Beker Marcel Massant’: heren geboren in 1977 of vroeger.
De indeling in kompetitie- of recreatiereeks en A of B-speler in de dubbelreeksen gebeurt op basis
van het intern Wezemaals Tennis Point klassement (WTP). Uitleg hierover vind je op de website
van het Clubkampioenschap.
Jeugdreeksen:
Zie aparte informatie

2. Inschrijvingen
 Inschrijven kan via de website van het clubkampioenschap https://www.ckwezemaal.be en klikken
op ‘Uw inschrijving’. De inschrijvingen dienen ingevoerd te zijn ten laatste op zondag 7 augustus
om 20u.
 Je mag in maximaal 3 reeksen inschrijven.
 Je kunt je inschrijving steeds nakijken of wijzigen (tot zondag 7 augustus om 20 uur).
 Inschrijven kost 5 € per reeks (cash of payconiq)




Vanaf maandagavond 15 augustus is het uurschema bekend voor de eerste wedstrijden. Je kan dit
vanaf dan vinden op de website.
Aan de spelers die voor de eerste keer deelnemen vragen we om bij de inschrijving aan te duiden
wat je niveau is (bijvoorbeeld: beginnende speler, les gevolgd bij …, min of meer gelijk niveau als
…, vermelding van Tennis Vlaanderen klassement).

3. Vrije uren
De formule van het clubkampioenschap (herkansingsreeks en zowel enkel- als dubbelwedstrijden) vereist
dat de ingeschreven spelers voldoende vrije uren hebben om de vele wedstrijden te kunnen plannen. Als je
een tijdstip als vrij aanduidt wil dat zeggen dat je op dat uur een wedstrijd kan beginnen. Dus bv. als je 12u
als vrij aanduidt en 13u als bezet, wil dat zeggen dat je bereid bent om een wedstrijd om 12u te beginnen
(die dus langer kan duren dan tot 13u), maar dat je niet meer wil beginnen om 13u. Hier zijn de regels waar
je mee rekening moet houden om te bepalen of je kan inschrijven in verschillende reeksen:
Je zult in 2 reeksen kunnen inschrijven als je het weekend 26-28/8 vrij bent, en om in 3 reeksen in
te schrijven, moet je ook in het weekend 19-21/8 vrij zijn. Daarbij betekent ‘vrij zijn’ dat er minstens
50% (25 vakjes) van het aantal vakjes tussen vrijdagavond 18u en het einde van de zondagavond
vrij moeten blijven.
Als je slechts vanaf maandag 22/08 vrij bent kan je maximaal in 2 reeksen inschrijven waarvan
slechts één een dubbelreeks mag zijn. Maandag 22/08 is de uiterste datum van beschikbaarheid om
te kunnen inschrijven.
Vooral voor de dubbelreeksen zijn we verplicht wat meer flexibiliteit te vragen om de planning
van de wedstrijden in goede banen te leiden. Op weekdagen (ma - do) minstens 3 avonden vrij zijn
vanaf 19u30 tot en met 22u. In het weekend 26-28 augustus moeten 50% (25 vakjes) van het aantal
vakjes tussen vrijdagavond 18u en het einde van de zondagavond vrij zijn.
De dag van de finales (zaterdag 3 september) worden de finalisten verondersteld vrij te zijn. Er
worden geen finales vervroegd naar vrijdag, tenzij in zeer uitzonderlijke omstandigheden, waarover
de wedstrijdleiding zal beslissen
4. Wijzigingen die vorig jaar werden ingevoerd


In alle dubbelwedstrijden wordt een super tiebreak tot 10 gespeeld in plaats van een volledige
3de set.



Bij regen of wanneer de buitenvelden langere tijd onbespeelbaar zijn, wordt er indoor gespeeld.
Aangezien het drukke schema op slechts 4 velden moet afgewerkt worden, zullen zowel de
enkel- als dubbelwedstrijden in een verkorte vorm gespeeld worden.
Dit zal gebeuren volgens het no-ad system: bij een 40-40 stand levert het volgende punt
gamewinst op; de ontvanger beslist in deze situatie of het punt van links of van rechts wordt
aangevangen. Super tiebreak tot 10 in plaats van een 3de set.

5. Meer info


Reeksen kunnen nog worden samengevoegd of afgelast na de sluiting der inschrijvingen als er
niet voldoende deelnemers zijn.



De spelers van de recreatiereeksen (HR, VR en DR) die zich zonder herkansingen plaatsen voor
de eindtabel, worden ook ingeschakeld in de herkansingen van de kompetitiereeks. Zij hebben
echter de keuze om geen gebruik te maken van deze mogelijkheid en dus geen bijkomende reeks
aan te vatten.



Voor het enkelspel mogen jongeren ook inschrijven in de volwassenen reeks. Dit houdt in dat
ze ook 's avonds zullen moeten spelen.



Er zijn spelers die in aanmerking komen voor 3 of 4 reeksen, maar inschrijven in 3 is een
absoluut maximum. Wanneer je inschrijft voor meerdere reeksen, moet je rekening houden met
eventueel 2 wedstrijden op één dag.



De wedstrijdleiding zal bij moeilijke gevallen apart bekijken of het normale verloop van het
clubkampioenschap niet verstoord wordt. Een artikel in het reglement bepaalt dat wie forfait
geeft voor een dubbelreeks, uitgesloten wordt in alle andere reeksen.



De wedstrijdtafel zal meedelen op welk terrein je speelt. Wegens het drukke programma wordt
er meestal ook gespeeld op de oude terreinen 12 en 13, alsook op de binnenterreinen. Er wordt
verwacht dat je gaat spelen op het aangeduide terrein.



We hebben tijdens voorgaande jaren vastgesteld dat spelers die ook aan andere tornooien
deelnemen het wedstrijdschema erg verstoren. Het lijkt ons praktisch onmogelijk om aan meer
dan 1 ander tornooi deel te nemen tijdens het clubtornooi. Bij laattijdige wijzigingen aan het
vrije uurschema als gevolg van andere tornooideelname, zal de betrokken speler zelf een
oplossing moeten zoeken met zijn tegenstrever. Lukt dit niet, zal de wedstrijdleiding die speler
als verliezer van de wedstrijd beschouwen.



Probeer bij het opgeven van je vrije uren te denken aan alle mogelijke andere activiteiten.
Gelieve er rekening mee te houden dat we niet alle wedstrijden vóór 21 u kunnen plannen.
Schrap a.u.b. de uren na 21 uur niet als dit niet absoluut noodzakelijk is. Om de late uren te
beperken, is het belangrijk zo vroeg mogelijk te kunnen beginnen. Als je het enigszins kunt
regelen om bijvoorbeeld om 17u of 17u30 te beginnen, schrap dit dan niet omdat je je moet
haasten. Het zal hoe dan ook niet elke dag zijn, maar als we die uren efficiënt kunnen gebruiken,
maakt dit al veel verschil.



Als je inschrijving niet verenigbaar is met de hoger genoemde afspraken (bijv. omdat je te veel
uren aangeduid hebt waarop je niet kan spelen of omdat je te oud of te jong bent voor een
bepaalde reeks), zal de computer je daar op wijzen. Je inschrijving zal niet opgeslagen worden,
tenzij je de beschikbare uren aanpast.



Wanneer men inschrijft wordt men geacht te kunnen spelen op de finaledag.



Als de internetpagina niet werkt, meldt dit dan via website@ckwezemaal.be. Probeer dan zo
precies mogelijk te omschrijven welke foutboodschap je kreeg.



We rekenen erop dat het tornooi in een gezonde fair-play geest gespeeld wordt, wat inhoudt dat
er niet met de racket wordt gegooid, ballen niet bewust uit het veld worden geklopt, enz…



Als je nog vragen hebt over je inschrijving, kan je steeds contact nemen met Rob Govaerts (0478
255659) of Rudi Verbinnen (0474 072237).



Indien nog van toepassing, rekenen we er op dat je de geldende corona maatregelen respecteert.

De wedstrijdleiding,
Rudy Debecker, Bie Cleynhens, Dominique Gilles, Tessa Gordts, Rob Govaerts, Bart Lemmens, Walter
Merens, Chantal Vanbeselaere, Rudi Verbinnen, Patrick Vervoort.

Clubkampioenschap Jeugd

Het CK van de jeugd start op maandag 15 augustus en eindigt op zondag 28 augustus.
Reeksen en periode



U09 gemengd jongens/meisjes: poulewedstrijden op woensdag 17 augustus van 13-16u.
U11 gemengd jongens/meisjes: poulewedstrijden op woensdag 17 augustus van 13-16u.




Jeugd Jongens 12-16 jaar met max 20p
Jeugd Meisjes 12-16 jaar met max 20p
Wedstrijden worden gespeeld vanaf maandag 15 augustus tot 28 augustus (zowel tijdens de
week als tijdens het weekend)
Probeer zo veel mogelijk beschikbaarheden aan te duiden, liefst ook overdag.

Jeugdspelers ouder dan 17 jaar en jeugdspelers met meer dan 20p nemen deel bij de volwassenen.
Alle finales gaan door op zondag 28 augustus.
Inschrijvingsgeld
Het inschrijvingsgeld bedraagt 3€ per reeks.
Wedstrijden
Bij de reeksen Jongens en Meisjes 12-16 jaar wordt er in een tabelvorm gespeeld met een verliezersronde.
Deze wedstrijden worden gespeeld tijdens de week/weekend. Er wordt gespeeld met twee winnende sets
tot 6 (tiebreak bij 6-6). Een eventuele derde set wordt vervangen door een super tiebreak tot 10.
Bij de reeksen U9 en U11 wordt er in poulevorm gewerkt. Er wordt gespeeld met 2 winnende sets tot 4
(tiebreak bij 3-3). Een eventuele derde set wordt vervangen door een super tiebreak tot 10.
Prijsuitreiking
Op zondag 28 augustus worden de finales van alle reeksen gespeeld, gevolgd door de officiële
prijsuitreiking. Aansluitend krijgen alle deelnemers van het jeugd CK een hot dog.
Inschrijven
U9+11: CK Jeugd 15-28 augustus (google.com)
Jongens en meisjes 12-16 jaar: CK Jeugd 15-28 augustus (google.com)

Trainersteam Tennis Wezemaal
mail: academie@tenniswezemaal.be
gsm 0475/301520

