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De tenniscompetitie loopt van september/oktober tot en met maart;
De ochtendwedstrijden beginnen om 09.00 resp. 09.30 en 10.00 uur en eindigen uiterlijk om
13.00 uur;
Elke wedstrijd begint met 7 minuten inslaan, waarna de bel gaat en de wedstrijd begint. Bij het
eindsignaal wordt de bal die in het spel is afgespeeld. Bij foutieve 1e service ook de 2e
spelen. Dit houdt echter niet in dat de rest van de game wordt uitgespeeld;
Bij te laat komen verliest men 3 games per 10 minuten. De officiële speeltijd gaat in op het
hele uur. Dit is dus incl. de 7 minuten inspeeltijd. Na 20 minuten te laat komen betekent dit dus
een 0-6 achterstand. Na 30 minuten is de wedstrijd verloren met 4-0 (einduitslag). Bij
overmacht beslist de wedstrijdleiding;
Elk team bestaat minimaal uit 4 speelsters en maximaal uit 12 speelsters (minimum leeftijd is
18 jaar);
Vóór de aanvang van de tenniscompetitie moeten de namen van de speelsters van het team
bij de wedstrijdleiding bekend zijn;
Een team mag altijd aangevuld worden tot maximaal 12 speelsters. In de kerstvakantie zijn
mutaties mogelijk. Daarna kan er tot het einde van het seizoen alleen aangevuld worden tot
12 speelsters. Mutaties moeten voor aanvang van de wedstrijden aan de receptie schriftelijk
doorgegeven worden;
Iedere speelster mag op meerdere ochtenden of middagen meedoen aan de tenniscompetitie.
Zij mag echter per dagdeel maar meedoen in één team en ook niet veranderen van team.
Voorwaarde is wel dat zij hetzelfde of een mindere ranking heeft;
De opstelling van de teams moet vóór de aanvang van de wedstrijd door de teamleidsters
worden middels het ingevulde wedstrijdformulier uitgewisseld. Wijziging is alleen toegestaan
bij blessures opgelopen tijdens een eerder gespeeld uur. De teamleidster draagt zorg voor de
teambetaling en dat haar team op tijd in de juiste hal/baan aanwezig is;
Men mag niet twee maal hetzelfde dubbel op één ochtend of middag opstellen. Iedere
speelster mag op één ochtend of middag niet meer dan twee partijen spelen. Pas na 6 games
mag je met je dubbelpartner van kant wisselen;
Wanneer tijdens de wedstrijd een speelster om welke reden dan ook het spel moet staken,
dan is de wedstrijd verloren. De tegenpartij krijgt 4 punten. Het uur kan verder
vriendschappelijk worden uitgespeeld;
Er wordt in games gespeeld. Er wordt bij de stand 6-6 geen tiebreak gespeeld. Na elk uur
wordt het totaal aantal games geteld om te bepalen wie er gewonnen heeft. Bij gelijke stand of
bij een verschil van één game krijgt ieder 2 punten, bij een verschil van 2 of 3 games is de
verdeling 3-1 en bij een verschil van 4 games of meer krijgt men 4 punten. Per partij verdelen
wij 4 punten. Per ochtend/middag worden er 4 partijen gespeeld, dus kan men per wedstrijd
16 punten behalen;
Bij het inzetten van een onrechtmatige speelster (met een te hoge ranking) krijgt de tegenpartij
4 punten voor ieder onrechtmatig gespeeld uur;
In onderling overleg zorgen de teamleidsters voor een correcte invulling van het
wedstrijdformulier. Schrijf leesbaar, vermeld voor- en achternaam van de speelsters en
onderteken beide formulieren. Na de wedstrijden bent u verplicht het formulier in te leveren bij
de receptie;
Ieder team betaalt € 42,00 per dagdeel per team. Indien een team zich tussentijds terugtrekt,
is men verplicht de kosten tot het einde van het seizoen te voldoen;
Ieder team betaalt per dagdeel € 42,00. Ook wanneer de tegenpartij door een op de baan
ontstane blessure niet volledig is. Een team dat geen 4 uur kan volmaken is verplicht om over
de niet gespeelde uren ook de helft van de tegenstanders te betalen. Een team dat niet komt
opdagen betaalt dus voor zichzelf en de helft van de tegenstanders;
Een niet opgekomen team verliest de tenniswedstrijd met 16-0 en is verplicht de totale kosten
van ’t eigen team en de tegenstanders te betalen, totaal € 84,00. Als uw team niet kan komen
tennissen bv. i.v.m. met sneeuw op de toegangswegen dan dienen de wederzijdse
teamcaptains gelijk een nieuwe afspraak te maken binnen 14 dagen om de wedstrijden in te
halen anders volgt hiervoor een factuur;
Ranking 1 t/m 3 speelsters worden niet geaccepteerd in deze competitie;
In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdcommissie.
Alle teamleden en deelnemers dienen op de hoogte te zijn van dit reglement.
Wedstrijdleiding is beschikbaar in Westvliet Fitness & Racketclub.
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De wintercompetitie loopt van september tot en met eind maart;
De wedstrijden worden gespeeld op zaterdagen tussen 10 en 15 uur;
Elke wedstrijd begint met 7 minuten inslaan, waarna de bel gaat en de wedstrijd begint. Bij het
eindsignaal wordt de bal die in het spel is afgespeeld. Bij foutieve 1e service ook de 2e service
spelen. Dit houdt echter niet in dat de rest van de game wordt uitgespeeld;
Bij te laat komen verliest men 3 games per 10 minuten. De 10 minuten gaan in
op het moment van de aanvangstijd van de tenniswedstrijd. 30 minuten na de inspeeltijd is de
wedstrijd verloren met 4-0. Bij overmacht beslist de wedstrijdleiding;
Er wordt gewoon doorgeteld in games. Het aantal games bepaalt wie er gewonnen heeft. Bij
gelijke stand of bij een verschil van één game krijgt ieder 2 punten, bij een verschil van 2 of 3
games is de verdeling 3-1 en bij een verschil van 4 games of meer krijgt men 4 punten. Per
partij worden er dus 4 punten verdeeld;
Wanneer tijdens de wedstrijd een speler om welke reden dan ook het spel moet staken, dan is
de wedstrijd verloren met 4-0. Het uur kan verder vriendschappelijk worden uitgespeeld;
Als er een dubbel niet komt opdagen op de tijd dat ze volgens het schema moeten spelen dan
verliest dit dubbel met 4-0;
Er zijn verschillende betalingsmogelijkheden. Deze vindt u terug op het inschrijfformulier. All-in
leden van Westvliet spelen tegen een gereduceerd tarief. Na afloop van elke partij levert u de
uitslag in bij de receptie;
Bij verhindering van één van de spelers moet men zelf voor vervanging zorgen. Per dubbel
mag men drie invallers opgeven. Om de competitie eerlijk te houden bent u verplicht bij
voorkeur iemand van dezelfde speelsterkte te zoeken (maximaal 1 niveau hoger of lager is
toegestaan);
Dit houdt in dat iemand alleen mag invallen indien men hetzelfde niveau heeft of 1 niveau
hoger of lager speelt dan de speler waar u voor invalt. Per persoon kan dus een ander niveau
gelden. Indien u de wedstrijdleiding vraagt voor een vervanger te zorgen, bent u verplicht het
speeluur te betalen. Indien u of de wedstrijdleiding niet voor vervanging kan zorgen, dan bent
u verplicht ook de helft van de tegenstanders te betalen;
Bij het inzetten van een onrechtmatige speler verliest men de wedstrijd met 4-0;
Een reserve speler mag invallen:
- Indien hij niet meedoet aan de competitie;
- Uit alle lagere poules;
- Als hij niet uit de poule komt waarin hij zelf speelt;
Invallers mogen op één middag niet tweemaal in dezelfde poule spelen;
De heren krijgen per dubbel 3 x per seizoen een blik nieuwe tennisballen;
Bij voortijdig terugtrekken is men verplicht tot het einde van het seizoen te betalen;
Promotie en degradatie is met twee dubbels – naar een hogere en lagere poule. Bij gelijk
aantal punten telt het onderlinge resultaat;
In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdcommissie.
Alle teamleden en deelnemers dienen op de hoogte te zijn van dit reglement.
Wedstrijdleiding is beschikbaar in Westvliet Fitness & Racketclub.

