
 

 

 

Toernooi-reglement  
Clubkampioenschap Senioren De Sluipers 2021 

 
 
 
De Clubkampioenschappen Senioren zal dit jaar in één 
week plaatsvinden, waarin alleen ‘dubbels’ gespeeld 
worden. Uiteraard heeft dat te maken met de Corona 
pandemie en de daarbij gepaard gaande maatregelen.  
 
Op zaterdag 10 juli vanaf 15.00 u. starten de wedstrijden 
op ons Sluipers’ Racketpark.  
Finales vinden plaats op zondag 18 juli. 
 
Deelname staat open voor alle seniorenleden (incl. zomer 
challenge leden) van De Sluipers. 

 
 
 

 
Opzet toernooi 
Men schrijft zich INDIVIDUEEL in voor één of twee onderdelen; de Heren Dubbel (HD) / Dames 
Dubbel (DD) en/of Gemengd Dubbel (GD). Naamsvermelding van spelpartner bij inschrijving is 
uiteraard zeer gewenst. Meld bij inschrijving evt. ook uw deelname aan een voorafgaand toernooi 
elders. Dan kunnen wij daar rekening mee houden, mocht u het finale-weekend aldaar bereiken. 
 
Het Clubtoernooi staat niet onder toezicht van de KNLTB. Behaalde resultaten in dit toernooi 
hebben geen invloed op de ‘actual rating’. 
Inschrijven als ‘oneigenlijk dubbel’* is niet mogelijk.  
* verschil speelsterkte t.o.v. spelpartner is meer dan 2 
 
Inschrijven voor een Dubbel zónder vaste spelpartner is óók mogelijk. De Toernooicommissie 
probeert u dan te koppelen aan ’n deelnemer die eveneens op zoek is naar een dubbelpartner. 
Zekerheid van zo’n ‘dubbel-formatie’ is echter niet gegeven. 
 
Schema-indeling vindt plaats op basis van ‘actual rating’. Oftewel, indeling op basis van 

vergelijkbare speelsterkte (met enige bandbreedte).  
Iedere deelnemer speelt minimaal 2 wedstrijden, ook als men met een ‘bye’ in de 1e ronde te 
maken krijgt. Gespeeld wordt met eigen tennisballen. Bij finalewedstrijden worden deze 
beschikbaar gesteld door de Toernooicommissie. 
 

  



 

 

 

Inschrijving 
Inschrijven kan vanaf maandag 7 juni 2021 via de link op de website van De Sluipers: 
www.desluipers.nl. De inschrijvingstermijn sluit op middernacht vrijdag 2 juli 2021. 
Inschrijving verloopt via TOERNOOI.NL ; een samenwerkingsorganisatie van de KNLTB. 
U dient éénmalig een account bij hen aan te maken. Daarna kunt u ‘gewoon’ inloggen met uw 
accountnaam en wachtwoord. (zie afbeelding hieronder) 
 

 
 
 

Er kan ingeschreven worden voor 1 of 2 onderdelen: dubbel (HD-DD) en/of gemengd-dubbel (GD). 
Als er gelijktijdig deelgenomen wordt aan een ander (KNLTB) toernooi, is deelname aan de 
Clubkampioenschappen beperkt tot maximaal 1 onderdeel.  
Het inschrijfgeld bedraagt € 7,00 per persoon, per onderdeel. Dit bedrag wordt bij inschrijving 
direct betaald via iDEAL. Terugvordering is niet mogelijk. 
 

 
 
 
 
De volgende regels bevorderen de voortgang van het 
clubtoernooi:  
 
Mocht u de Algemene Leden Vergadering (ALV) van onze vereniging willen 
bijwonen, die ongelukkigerwijze op maandagavond 12 juli is ingepland, houd 
daarmee dan rekening bij de opgave van verhinderingen. 

 
1. Voor deze toernooiweek geldt het volgende voor verhinderingen: 

• opgave van verhindering op de finaledag (zondag 18 juli) is niet mogelijk.  

• bij deelname aan 1 onderdeel zijn 2 verhinderingen per koppel (niet per speler) toegestaan. 

• bij deelname aan 2 onderdelen is 1 verhindering per koppel (niet per speler) toegestaan. 

• Indien tijdens de speelweek bij de deelnemer toch meerdere verhinderingen zich aandienen, 
kan de Toernooicommissie besluiten een W.O. (walk over) toe te passen. 

http://www.desluipers.nl/


 

 

 

• Tijdig melden van zo’n (onverwachte) extra verhindering geeft de Toernooicommissie meer 
gelegenheid om naar een oplossing te zoeken; dus hoe eerder, hoe beter !! 

• Indien bij inschrijving geen verhindering is opgegeven, wordt de deelnemer geacht altijd 
beschikbaar te zijn. 
 

2. Aanmelden bij de wedstrijdtafel 5 min. vóór aanvang van de wedstrijd. 
(strikte opvolging van deze regel is gewenst óók vanwege Corona maatregelen) 
 

3. De maximale inspeel-tijd is 5 minuten.  
 

4. Een 3de set wordt gespeeld als een super-tiebreak; spelen tot 10 punten met een minimaal 
verschil van 2 punten. Daarbij wisselen van speelhelft na iedere 6 gespeelde punten. Vanaf de 

halve finale wordt een volledige 3de set gespeeld.  
 

5. In een poule, indien onderdeel van het clubtoernooi, wordt bij een gelijke stand na 2 sets in alle 
partijen een super-tiebreak gespeeld.  
 

6. De winnaar dient direct na afloop de setstanden door te geven aan de toernooileiding / 
wedstrijdtafel. 
 

7. De wedstrijden worden gespeeld op gravel / all-weather banen; indien nodig wordt ook in de 
hal gespeeld. 
 

8. Melding van wedstrijddatum & - tijdstip vindt in principe plaats via e-mail. Zorg voor een valide 
e-mail adres en voldoende inbox-ruimte om deze melding niet te missen!      

 
9. In het weekend worden in principe de wedstrijden gepland vanaf 10.00 uur. Op maandag t/m       

vrijdag starten de eerste wedstrijden in principe om 18.00 uur. 
 

10. In de avonduren zal er zo nodig met kunstlicht gespeeld worden. 
 

11. In alle gevallen waarin deze regels niet voorzien beslist de wedstrijdleiding. 
 

Bereikbaarheid / Privacy 
Een goede bereikbaarheid is van groot belang voor ‘n soepel verloop van het toernooi. Daarom 
wordt u bij aanmelding verzocht de volgende gegevens te verstrekken die alleen gebruikt worden 
om met u te communiceren over de voortgang van het clubtoernooi: 
 
1. E-mailadres 
2. Mobiel telefoonnummer 
3. Evt. Vast telefoonnummer 
 
Gedurende het clubtoernooi worden er foto’s en/of video opnames gemaakt ter animatie en 
verslaglegging van dit evenement. Deze beelden kunnen worden geplaatst op de 
verenigingswebsite en/of social media platforms. Indien gewenst kan men bij eerste aanmelding 
(of later) aan de wedstrijdleiding te kennen geven dat men geen toestemming geeft voor plaatsing 
van beeldmateriaal waarop men als persoon te herkennen is.   
  

Wedstrijdleiding 
De wedstrijdleiding (leden van de Clubtoernooi commissie) heeft de verantwoordelijkheid en regie 
op het park m.b.t. planning en verloop van het toernooi. Dit betekent dat, indien de voortgang van 
het toernooi dit vereist, speeltijden kunnen worden veranderd of beperkt, afgebroken partijen en 

 



 

 

 
geplande wedstrijden op andere banen gespeeld dienen te worden, evt. overdekt of op andere 
parken.  
 
Zaken waar het toernooi-reglement niet in voorziet, zullen door de wedstrijdleiding worden 
beoordeeld en over besloten. 
De Toernooicommissie is vanaf start aanmeldingsperiode tot en met de laatste finaledag 
bereikbaar via: 

telefoonnummer  0182- 393385 
e-mail adres   toernooi@sluipers.nl 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Alle deelnemers sportieve, blessurevrije en enerverende wedstrijden 
gewenst. 
 

CLUB-Toernooicommissie De Sluipers. 
 

Diana – Floor – Lucie – Rian – Ali – John B. – John K. 


