
Reglement Clubcompetitie 

1. Alle correspondentie met de wedstrijdleiding via het emailadres activiteitencommissie@tvheideslag.nl, zodat 

iedereen van de wedstrijdleiding ervan weet en er geen misverstand over kan zijn.    

       

2. Men dient de wedstrijden te spelen op de tijden zoals in het schema is aangegeven. Het is toegestaan wedstrijden te 

ruilen. Dit moet altijd via email doorgegeven worden aan de wedstrijdleiding. Het kan dus niet zo zijn dat er, als er 

een wedstrijd is gepland, niet gespeeld wordt. 

 

3. Het is niet toegestaan wedstrijden anders dan op, door de wedstrijdleiding, aangewezen wedstrijd-avonden (tussen 

19.00 en 22.00 uur) te spelen. Alleen in uitzonderingssituaties, bijv. veel uitval i.v.m. regen, kan de wedstrijdleiding 

besluiten de wedstrijd op een andere avond te laten spelen. 

 

4. Een team bestaat uit maximaal 2 personen. Ieder ander die voor een team speelt geldt als invaller. Ieder lid van de 

vereniging mag als invaller gevraagd worden. 

 

5. Zijn beide spelers van één van de teams verhinderd en is het niet mogelijk de wedstrijd te verplaatsen, dan wordt 

verwacht dat men voor 2 invallers zorgt, zodat er in ieder geval gespeeld kan worden (wel zo leuk voor de 

tegenstanders). Mocht het in bovengenoemd geval niet lukken invallers te vinden, moet het uitvallen van de 

wedstrijd, via email, bij de wedstrijdleiding gemeld worden. De punten gaan in dit geval altijd naar de tegenstander. 

 

6. Bij opgave tijdens de wedstrijd gaan de punten van die game en de eventuele volgende game naar de tegenstander. 

Bijv 1e set gewonnen en 2e set opgegeven: beide teams 10 punten. Dus bij opgave na de 1e set zijn de punten van de 

1e set voor het team welke die set heeft gewonnen, ook al geeft dat team in de 2e set op. 

 

7. Er worden maximaal 2 sets gespeeld. Is er geen verschil van 2 games dan wordt er bij 5-5 een tiebreak gespeeld. Als, 

bij het klinken van de toeter, de game niet is uitgespeeld, wordt deze game als niet gespeeld beschouwd. Dus: bezig 

met de tiebreak en de toeter klinkt bij de stand 6-0, dan is de eindstand 5-5.  

 

8. Het is bij voldoende tijd toegestaan aan de 3e set te beginnen, echter deze is niet van invloed op de stand en de 

puntenverdeling. 

 

9. Er worden altijd 20 punten verdeeld. Er is voor iedere set 10 punten te verdienen. Alleen als er een verschil is van 2 

games of setwinst na het spelen van de tiebreak, levert dit 10 punten op. Bij een gelijke stand of 1 game verschil 

krijgen beide teams 5 punten. Is de stand in de 2e set gelijk, 1 game verschil of er is nog niet begonnen aan de 2e set, 

dan krijgen beide teams 5 punten voor de 2e set. Voorbeeld 1: a tegen b; a wint de 1e set met 6-4 en de 2e set met 1-

0. A krijgt 15 punten en B 5 punten. Voorbeeld 2: a tegen b; eindstand 5-4 in de 1e set. Beide teams krijgen in dit 

geval 10 punten, 5 voor beide sets. 

 

10. Na afloop met beide teams de eindstand doorgeven aan de wedstrijdleiding, zodat hier geen discussie over kan 

bestaan. De stand doorgeven in games. Dus niet 2-0 of 1-1, maar 6-4 en 5-3, o.i.d. 

 

11. Bij uitval (b.v. i.v.m. weersomstandigheden) wordt de wedstrijd door de wedstrijdleiding, i.o.m. beide teams, 

verplaatst. 



 

12. Het is maar een uur dus kom op tijd. 

 

13. Kies als je een invaller nodig hebt een speler van dezelfde speelsterkte. De wedstrijdleiding zal hier op toezien. 

 

14. Heb je bardienst, dan niet invallen. 

 

15. Bij niet gespeelde wedstrijden krijgen beide teams 0 punten. 

 

16. In alle andere gevallen beslist de wedstrijdleiding. 

 

 

De wedstrijdleiding: Jopke, Henk, Nellie, Grietje, Marietje en Rudie 


