
INTERCLUB KIDS

I N F O M O M E N T  I N T E R C L U B



ONLINE SESSIE

• Waarom interclub? 

• Wat is interclub? 

• Spelverloop interclub 

• Praktische informatie interclub 

• Voorbereidingen interclub 



WAAROM COMPETITIE?



INTERCLUB = LEUK! 



WAT IS INTERCLUB?
• Competitie in ploegverband

• 1 ploeg = minimum 2 spelers (geen maximum)

• 2 enkelwedstrijden en 1 dubbelwedstrijd per ontmoeting

– Bij dubbelwedstrijden mogen dit andere spelers zijn van dezelfde ploeg 

• Afdelingen op basis van geslacht, leeftijd en klassement

Start interclub = na de paasvakantie

4-5 ontmoetingen met naburige clubs 

Beurtelings ontmoetingen thuis en op verplaatsing



INTERCLUBONTMOETING

• 4 – 5 ontmoetingen in poulesysteem 

• Winnaar van poule à gaat door naar ‘eindrondes’

• Bij eindrondes: onmiddellijke uitschakeling indien verlies 



• Reeksen op basis van leeftijd en niveau



NIVEAU 

• Gebaseerd op tennisklassement 

• à terug te vinden op ‘Mijn dashboard’ van TennisVlaanderen (www.tennisvlaanderen.be) 

• Vraag raad aan de trainer 

• Onderaan de ladder beginnen! 

• Je bouwt niveau op door: VEEL competitie te spelen



SPELVERLOOP

• U9 & U11
– Bij U9: jongens & meisjes spelen samen

– Bij U11: jongens & meisjes spelen apart 

– 2 winnende sets (van 4 games) 

– Bij 3-3 in een set wordt er een tie-break gespeeld tot 7

– Bij dubbel wordt de derde set vervangen door matchtiebreak
tot 10



SPELVERLOOP

• Vanaf U13: 
– Er wordt gespeeld volgens de ‘volwassen’ spelregels 

– Doel: 2 winnende sets van 6 games 

– Bij dubbel wordt de derde set vervangen door een supertiebreak tot 10



SPELVERLOOP

• Door training, kampen, voorbereidingen interclub leren kinderen het 
spelverloop goed kennen. 

• Probeer als ouder ook de spelregels onder de knie te krijgen!
– Zeker bij de U9 en U11!



INSCHRIJVING INTERCLUB 
• Samenstelling jeugdploegen gemaakt in samenspraak met trainers

• Ploegensamenstelling is een voorstel à kan nog gewijzigd worden 

• BTO schrijft alle kids in bij de juiste club en de juiste reeks 

• Geen inschrijvingsgeld voor interclub à zit in je lidgeld! 

BELANGRIJK: om interclub te spelen moet je hoofdlid zijn bij de juiste club.  

àAlle info m.b.t. lidmaatschap vind je terug op de websites van de clubs: 

àhttps://tchechteleksel.be/

àhttps://neerpeltsetennisclub.be/

àhttps://www.tennisclubgtkeiheuvel.be/

Lidgeld dient betaald te zijn voor 1 februari! 

https://tchechteleksel.be/
https://neerpeltsetennisclub.be/
https://www.tennisclubgtkeiheuvel.be/


VOORSTEL PLOEGEN

U9-3 à 2 ploegen?
• Liene Walbers (2012)
• Julie Plessers (2012)
• Noélie Craeghs (2013)
• Ina Lourdaux (2012)

Enkel jongens U13-4 à 2 
ploegen?
• Manu Kerkhofs (2008)
• Sven Cuyvers (2008)
• Milan Vandenheuvel 

(2008)
• Naud Veyfeyken (2009)

Enkel jongens U17-3
• Victor Willems (2005)
• Axl vangenegten (2005)
• Sam Jansen (2007)

Enkel jongens U15-4
• Sam Jansen (2007)
• Milan Vandenheuvel 

(2008)

Meisjes U11-4
• Else Leurs (2011)
• Eloise Craeghs (2010)

Meisjes U15-4
• Victoria Vanotterdijck

(2007)
• Marie Snoeckx (2007)

WISSELWERKING TUSSEN 
VOLGENDE 2 ploegen: 

Meisjes U13-4
• Jinthe Ceyssens (2009)
• Julie Theunissen (2009)

Meisjes U13-3
• Janne Leurs (2008)
• Lyana Bleyen (2008)

Enkel jongens U11-4
• Ilya wouters (2010)
• Alexander Plessers 

(2010)

U9-3 à 2 ploegen?
• Sam Gillemot
• Mats Mannes
• Liene Geenen
• Annelore Spanoghe
• Loïs Sillen

Enkel jongens U13-4 à 2 ploegen?
• Jonas Vanderhenst (2009)
• Simon Kerkhofs (2009)
• Stan Gielen (2009)
• Beau Henrard (2009)

Meisjes U11-4
• Ella Jans
• Fleur Janssen 

Enkel jongens U11-4
• Vince Palmans (2010)
• William Fuch (2010)

Neerpeltse TC

Enkel meisjes U17-4
• Jutta Keersmaekers
• Lien Vandeplas

Enkel jongens U15-1
• Tom Van 

Nooten 
• Jasper 

Gebruers 

Enkel jongens U13-4
• Stan Vanhees

(2010)
• Nathan Melis 

(2009)

Enkel meisjes U13-2
• Sam Peeters 
• Lente Deckx 

Enkel jongens U15-1
• Zander Backx 
• Sverre Claes 

Enkel meisjes U17-4
• Anouk 

Schildermans
• Mona Deckx
• Lieze Mol 

Enkel meisjes U13-3
• Renée Dierckx 

(2009)
• Lore Van 

Genechten (2009)

Enkel jongens U13-3
• Nick De Cock 

(2008)
• Cédric Ligtvoet 

(2008)

GT Keiheuvel

TC Hechtel-Eksel



VOORSTEL PLOEGEN 

• Cursief: neem contact op met de trainer 

• 2 ploegen? à belangrijk dat er steeds een ploeg gevormd kan worden bij elke 
ontmoeting 

• Indien akkoord: seintje aan Nele



PRAKTISCHE ORGANISATIE 
INTERCLUB
• Juiste terreinen per tennisniveau

• Interclubleider 

• Ballenà verantwoordelijkheid van de club

• Vaak frietje/pannenkoek na ontmoeting 

• Geen scheidsrechter (fairplay kinderen) 

• Interploegkapitein

• Trakteren na de match (winnaar trakteert)

• Speelmoment ontmoeting vastleggen 

Verantwoordelijkheid club

Verantwoordelijkheid 
kinderen en ouders

Verantwoordelijkheid ouders 
en club onder begeleiding 
van BTO 



PRAKTISCHE ORGANISATIE 
INTERCLUB
Na de loting krijg je een interclubmapje van de club (half maart)

• Vermelding tegenpartijen 

• Vermelding van de uiterste speeldatum

• Start van mailing om speelmomenten vast te leggen

– Op woensdagnamiddag (vanaf 13u)

– Op zaterdagvoormiddag (vanaf 9u)

– Op feestdagen 



PRAKTISCHE ORGANISATIE 
INTERCLUB
Bij elke ploeg wordt er een ploegkapitein aangesteld

Taken: 
• Communicatie tegenpartijen en club
• Ploegensamenstelling juist doorgeven aan interclubleider 

Wie? 
• Vrijwilliger 
• Vaak ouder die bekend is in de tenniswereld 

Veel begeleiding van clubs en BTO! 



PRAKTISCHE ORGANISATIE 
INTERCLUB
Bij elke ontmoeting thuis dient men contact op te nemen met de tegenpartij 
om datum + uur vast te leggen. 

– Bij thuisontmoetingen:
• Organisatie door clubs in samenspraak met ouders à mailing door clubs/ouders

• Clusteren van wedstrijden à aanwezigheid trainers 

– Gegevens tegenpartij staan ter beschikking op dashboard van 
Tennisvlaanderen van de interclubkapitein.
• Bij vastleggen ontmoeting: rekening houding met de terreincapaciteit!
• Overeengekomen ontmoeting steeds doorgeven aan de club! 



UITWEDSTRIJDEN

Bij uitwedstrijden zal de tegenpartij contact opnemen. 

à Gezamenlijk tot een datum komen. 



STAPPENPLAN INTERCLUB
1. Steeds minstens 15 minuten op voorhand aanwezig zijn

2. Aanmelding bij de interclubleider à meld alle spelers die eventueel gaan 
spelen (ook reserve!)

3. Ballen worden voorzien door de club

4. De club legt de pleinen volgens de normen

5. Eerst worden de enkels gespeeld

6. Na de enkels is er een rusttijd en volgt de dubbel

7. Bij meerdere spelers mag er een andere ploegopstelling zijn bij de dubbel

8. Na de wedstrijden wordt er eten voorzien door de club 



OUDERS @ WEDSTRIJDEN 

• De realiteit. 



OUDERS @ WEDSTRIJDEN 
• Enkel spelers mogen op het plein komen

• De kids zijn aan het spelen à ouders mogen zich niet moeien tijdens de 
wedstrijd

• Ruimte laten zodat de kinderen kunnen leren

• Aanmoedigen mag, mengen in beslissingen ten nadele van eigen kind niet 

• Coachen tijdens de match mag niet; enkel indien iemand opstaat als coach

• Enkel optreden toegelaten in geval je eigen kind/speler zich bezondigd aan 
onfair of oneerlijk gedrag

• Problemen? Ga naar de interclubleiding

• Wees positief na de match! 



VOORBEREIDING INTERCLUB

• Voorbereiding is belangrijk! 
– Kinderen zijn zenuwachtig bij ontmoetingen 

– Presteren bij wedstrijdjes minder goed dan bij trainingen 

– Leren omgaan met winst en verlies 

à Dit alles gaat veel beter bij een goede voorbereiding 



VOORBEREIDING INTERCLUB
• Hoe goed voorbereiden? 

– Trainingen/stages 

– Vrij spelen

– Kidstoers/ethiastoers

– Interclubvoorbereiding BTO: 

• Interclubtrainingen 

– Onder leiding van 1 trainer wedstrijdjes spelen met een bepaald doel:

• Tactisch 

• Leren wedstrijdjes spelen 

• Leren tellen, uit roepen, … 

• Wedstrijdverloop

– Per week inschrijven

– Prijs is toegankelijk (vorig jaar 5euro voor 1.5u spelen)

• Oefenontmoetingen tussen GT Keiheuvel, Neerpeltse TC en TC Hechtel-Eksel

Data in volgende 
nieuwsbrief!


