
Interclub reglement 2018 
 

 Voor een ploeg van 4 spelers moeten er minimaal 5 spelers worden ingeschreven.  
Voor een ploeg van 6 spelers (mannen) moeten 8 spelers worden ingeschreven. 

 Ploegen kopen alle kokers ballen die nodig zijn voor de thuiswedstrijden in de voorronde. 
 Deze kokers ballen worden betaald op de kapiteinsvergadering. 
 T.C. Bocholt koopt alle kokers ballen die nodig zijn voor de thuiswedstrijden in de eindronde en stelt 

deze ter beschikking. (Moeten na de ontmoeting aan de interclubleider terug ingeleverd worden). 
 Een ploeg van 4 spelers koopt/krijgt 3 kokers per ontmoeting. 
 Een ploeg van 6 spelers koopt/krijgt 5 kokers per ontmoeting. 
 Prijs per koker = 5 € 
Overzicht, Ploeg van 4 spelers: 
- Bij 2 thuiswedstrijden in de voorronde: 2 x 3 kokers = 30 € 
- Bij 3 thuiswedstrijden in de voorronde: 3 x 3 kokers = 45 € 
Overzicht, Ploeg van 6 spelers: 
- Bij 2 thuiswedstrijden in de voorronde: 2 x 5 kokers = 50 € 
- Bij 3 thuiswedstrijden in de voorronde: 3 x 5 kokers = 75 € 
 De Interclubleider beslist wie er waar gaat spelen.  

N.B.: Ploegen die zonder akkoord van de interclubleider binnen beginnen te spelen betalen hiervoor het 
normale tarief van 12 €/uur per begonnen wedstrijd. 

 Bij regenweer beslist de aanwezige interclubleider wanneer er binnen gespeeld wordt.  
 De recreatie ploegen spelen tussen 10.00 en 18.00 uur. Zij kunnen niet op woensdagmiddag spelen. 
 Boetes worden door de ploegen zelf betaald. 
 Het eten wat besteld is, wordt altijd betaald. Geef het aantal personen tijdig door aan Dominique. 

 Iedere ploeg helpt met opdienen en afruimen. 
 De tegenstander moet op tijd gewaarschuwd worden.  
 Minimaal 15 minuten als ploeg aanwezig zijn voor  de aanvang van de ontmoeting. 
 Vul ook voor de thuiswedstrijden het formulier ploegensamenstelling in. 
 Transfers moeten gebeuren voor 15 januari. 
 Heb respect voor de interclubleiders. Zij zijn allen vrijwilligers die hun vrije tijd opofferen om deze job te 

doen. Denk positief mee. 
 Tennis Vlaanderen heeft regels opgesteld voor het trakteren op eten. 

- Elke thuisploeg moet eten voorzien. Alleen de spelers die op het ploegenformulier staan en effectief 
meegespeeld hebben dient men te trakteren .  
- Een ploeg van 4 personen moet maximaal 6 personen trakteren. 
- Een ploeg van 6 personen moet maximaal 8 personen trakteren. 
   Men mag natuurlijk ook de overige personen trakteren maar maak hierover goede afspraken voor de    
   ontmoeting begint. 

Wil je interclub spelen betaal dan je lidgeld voor 31 januari 2018. 
Je stort het lidgeld op rekeningnummer: BE 17 0016 1587 6621.  
Nieuwe leden geven hun gegevens door via de computer in de kantine van de 
Tennis (bij Dominique). 
 
Wij als interclub ploeg gaan akkoord met de voorwaarden genoemde in het interclub reglement van 
2018, 
 
 
Naam :  
 
Reeks: 
 
Handtekening: 

1. Kapitein:__________________ 
2. _________________________ 
3. _________________________ 
4. _________________________ 
5. _________________________ 
6. _________________________ 
7. _________________________ 
8. _________________________ 


