
Reglement 

Een stukje historie: 

In 1989 begonnen 4 clubs t.w.: De Helster, De Hoogkamp, Presikhaaf en Rapiditas in een onderling 
poultje wedstrijden te spelen. Overdag, omdat er dan voldoende baancapaciteit was. Bewust werden 
er geen strikte regels, in de vorm van reglementen, opgesteld, omdat het hoofdmotief luidde:"lekker 
gezellig tennissen en uitbreiding van sociale contacten". Opkomend fanatisme werd direct de kop 
ingedrukt. nu we van 4 teams zijn uitgegroeid naar een forse competitie van meer dan 60 teams 
dienen er toch helaas wat regels gehanteerd te worden. Maar laten we het gezellig tennissen toch als 
hoogste goed proberen in stand te houden. 

  

De regels: 

1.    Zowel in het voorjaar als het najaar wordt er gespeeld met 4 teams per poule. 
2.    Teams dienen naar sterkte te worden ingedeeld. 
3.    Spelers uit een hoger team mogen alleen naar redelijkheid invallen in een lager team opdat de 
speelsterkte het 
       lagere team niet teveel wordt beïnvloed. 
4.    De spelers dienen 55 jaar of ouder te zijn. (uitzonderingen in overleg met de commissie). 
5.    Per wedstrijd worden 2 sets gespeeld. Als de stand 5-5 ontstaat wordt er een tie-break gespeeld. 
       Per gewonnen set 1 punt. Per wedstrijd zijn er 2 punten te verdelen. Op een wedstrijddag zijn er 
dus  
       maximaal 8 punten te verdelen. 
6.    De ontvangende vereniging dient voor goede tennisballen te zorgen. 
7.    Ontvangst van de bezoekende vereniging uiterlijk om 9.45 uur. 
       Aanvang van de wedstrijden om 10.00 uur. 
8.    De kosten voor de deelname aan de competitie worden in de najaarsvergadering voor het 
komend jaar vastgesteld.     
9. .  Bij warm weer kan in onderling overleg, door beide aanvoerders, het aanvangstijdstip worden 
vervroegd. 
       De normale aanvangstijd blijft 10.00 uur. 
10.  Indien er voor een wedstrijd niet voldoende mannelijke spelers ter beschikking zijn, dan mag, bij 
uitzondering, 
       een dame invallen. De leeftijdsgrens is wel minimaal 50 jaar. 
11.  Het is niet toegestaan op een wedstrijddag een koppel dat de eerste wedstrijd heeft gespeeld, te 
wijzigen 
       voor de tweede wedstrijd, mits een team uit b.v. 5 personen bestaat en een speler maar een partij 
kan of wil 
       spelen. 
12.  Een team dient te bestaan uit spelers van eigen vereniging eventueel aangevuld met spelers van 
een andere 
       vereniging dat zelf niet deelneemt aan onze competitie 
13.  Indien een wedstrijd niet gespeeld kan worden omdat een van de teams dat niet wil, dan wordt de 
uitslag 5-3 

voor het team dat wel wil spelen. 
  
                                                                                                    De Commissie        
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