
NAJAARSINTERCLUB 2022  
 
 
Wat? 
1 ploeg = 4 spelers 
Dubbel Heren: 4 heren (max. 8 heren op het formulier ploegensamenstelling) 
Dubbel Dames: 4 dames (max. 8 dames op het formulier ploegensamenstelling) 
Dubbel Gemengd: 2 heren en 2 dames (max. 4 heren en 4 dames op het formulier 
ploegensamenstelling) 
Per ontmoeting worden 4 dubbels gespeeld, telkens in 2 shiften, op 2 terreinen. In de 
categorie Dubbel Gemengd worden 1 DH, 1 DD en daarna 2 DG gespeeld. 
Poules van max. 5 ploegen (4 ontmoetingen). Deze poules worden regionaal samengesteld 
(d.w.z. gewestoverschrijdend). We proberen zoveel mogelijk de poules te optimaliseren i.f.v. 
zo'n beperkt mogelijke reistijd en afstand.  
Er wordt geen eindronde gespeeld. Er wordt wel een systeem uitgewerkt waarmee je ploeg, 
naargelang de plaats in de ranking, kans kan maken op mooie prijzen. Lees hieronder meer 
daarover. 
 
 
Wanneer? 
5 weekends: 27-28/08, 3-4/09, 10-11/09, 17-18/09, 24-25/09 
zaterdag 10u00: DD, DH, DG Open 
zaterdag 14u00: DD 25+, 50+ 
zondag 10u00: DG 25+, 50+ 
zondag 14u00: DH 25+, 50+ 
 
 
DH, DD Open 
Open categorie Dubbel Heren en Dubbel Dames zodat alle spelers geboren vanaf 2006 en 
vroeger kunnen deelnemen. Spelers behorend tot U13 kunnen deelnemen indien ze 30 
punten of hoger geklasseerd zijn, spelers behorend tot U15 kunnen deelnemen indien ze 15 
punten of hoger geklasseerd zijn. 
 
9 afdelingen (som van de punten van de 4 spelers, punten volgens dubbelklassement). 
Afdeling 1 301 – 460 ptn 
Afdeling 2 241 – 300 ptn 
Afdeling 3 201 – 240 ptn (max. 135 punten/dubbelploeg) 
Afdeling 4 161 – 200 ptn (max. 110 punten/dubbelploeg) 
Afdeling 5 121 – 160 ptn (max. 90 punten/dubbelploeg) 
Afdeling 6 81 – 120 ptn (max. 70 punten/dubbelploeg) 
Afdeling 7 41 – 80 ptn (max. 45 punten/dubbelploeg) 
Afdeling 8 13 – 40 ptn (max. 25 punten/dubbelploeg) 
Afdeling 9 max. 12 ptn, enkel voor spelers met klassement 3 punten 
 
 
 



DG Open 
Open categorie Dubbel Gemengd zodat alle spelers geboren vanaf 2006 en vroeger kunnen 
deelnemen. Spelers behorend tot U13 kunnen deelnemen indien ze 30 punten of hoger 
geklasseerd zijn, spelers behorend tot U15 kunnen deelnemen indien ze 15 punten of hoger 
geklasseerd zijn. 
 
7 afdelingen (som van de punten van de 4 spelers, punten volgens dubbelklassement).7 
afdelingen (som van de punten van de 4 spelers, punten volgens dubbelklassement). 
Afdeling 1 201 – 240 ptn (max. 135 punten/dubbelploeg) 
Afdeling 2 161 – 200 ptn (max. 110 punten/dubbelploeg) 
Afdeling 3 121 – 160 ptn (max. 90 punten/dubbelploeg) 
Afdeling 4 81 – 120 ptn (max. 70 punten/dubbelploeg) 
Afdeling 5 41 – 80 ptn (max. 45 punten/dubbelploeg) 
Afdeling 6 13 – 40 ptn (max. 25 punten/dubbelploeg) 
Afdeling 7 max. 12 ptn, enkel voor spelers met klassement 3 punten 
Leeftijdsreeksen 
 
 
DH, DD, DG 25+ 
De bestaande DG25+ wordt uitgebreid met DD25+ en DH25+ 
 
7 afdelingen (som van de punten van de 4 spelers, punten volgens dubbelklassement) 
Afdeling 1 201 – 240 ptn (max. 135 punten/dubbelploeg) 
Afdeling 2 161 – 200 ptn (max. 110 punten/dubbelploeg) 
Afdeling 3 121 – 160 ptn (max. 90 punten/dubbelploeg) 
Afdeling 4 81 – 120 ptn (max. 70 punten/dubbelploeg) 
Afdeling 5 41 – 80 ptn (max. 45 punten/dubbelploeg) 
Afdeling 6 13 – 40 ptn (max. 25 punten/dubbelploeg) 
Afdeling 7 max. 14 ptn, enkel voor spelers met klassement 3 punten 
 
 
DH, DD, DG 50+ 
De bestaande DG50+ wordt uitgebreid met DD50+ en DH50+ 
 
1 afdeling (som van de punten van de 4 spelers, punten volgens dubbelklassement) 
Afdeling 1 12 - 40 ptn (max. 25 punten/dubbelploeg) 
Bijkomende informatie i.v.m. de najaarsinterclub vind je ook op de website van Tennis 
Vlaanderen. 
 
Inschrijven kan via een e-mail naar philippe.luts@skynet.be  en dit t.e.m. 10-06-2022 met 
vermelding van kapitein + spelers (minstens 6 per ploeg) en de juiste reeks. 
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