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TUMKENS CUP 2018
 

Vorig jaar organiseerden we voor de eerste keer sinds enkele jaren opnieuw een clubkampioenschap. 

Daar kwamen toen twee nieuwe clubkampioenen uit: eentje bij de heren en eentje bij de jongens. Op 

het einde van deze zomer gaan we op zoek naar de nieuwe clubkampioenen. Hopelijk kunnen we daar 

ook één, en hopelijk twee, clubkampioenes aan toevoegen!  

In deze infobrief vind je alles wat je moet weten om te kunnen deelnemen (en supporteren) voor de 

Tumkens Cup 2018! 

TORNOOIVERLOOP 

Omdat we vooral een club zijn waar recreatief tennis overheerst, neemt het tennisplezier een duidelijke 

overhand in hoe het clubkampioenschap georganiseerd wordt. 

Het bestuur heeft er voor gekozen om in de eerste ronde iedere deelnemer meerdere wedstrijden te 

laten spelen. Op die manier verhogen we het speelplezier en de winstkans voor iedereen. 

EERSTE RONDE: POULEFASE 
De eerste ronde wordt gespeeld in poules. Iedere deelnemer speelt een wedstrijd tegen elke andere 

deelnemer binnen zijn reeks. Afhankelijk van het aantal deelnemers zijn er 2 of 4 poules. 

 

Nadat alle wedstrijden binnen een poule zijn afgewerkt, gaat de winnaar van iedere poule door naar de 

volgende ronde. Indien er in 2 poules wordt gespeeld, gaan de eerste twee van iedere poule door. 

TWEEDE RONDE: HALVE FINALES 
Vanaf de tweede ronde, de halve finales, wordt er gewerkt met rechtstreekse uitschakeling. 

In 2 halve finales gaan de winnaars van de poulefase met elkaar in duel om uit te maken wie de finale 

mag spelen. 

DERDE RONDE: FINALE 
De derde en laatste ronde is de finale. In deze wedstrijd strijden de winnaars van beide halve finales om 

de titel van ‘clubkampioen 2018’ en ook bij wie de Tumkens Cup op de kast mag gaan blinken. 

WEDSTRIJDVERLOOP 

WEDSTRIJDVORM 
Er wordt gespeeld naar 2 winnende sets (beste van 3). Indien er een derde set nodig is, wordt deze 

gespeeld in de vorm van een wedstrijdtie-break (tot 10 punten). 

 

De volwassenen spelen naar 6 gewonnen games per set, de jeugd speelt naar 4 gewonnen games per 

set.  
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PUNTENVERDELING TIJDENS DE POULEFASE 
Gedurende de poulefase speel je meerdere wedstrijden en levert een gewonnen wedstrijd dus niet 

meteen recht op een plaats in de volgende ronde. 

Wanneer je tijdens de poulefase een wedstrijd wint, levert dit je 1 punt op in het klassement, een verloren 

wedstrijd levert helaas geen punten op. 

SPELSCHEMA POULEFASE 
Voor de poulefase werkt de club een spelschema uit waarbij er ook velden gereserveerd zullen zijn 

waarop de wedstrijd kan worden afgewerkt. Dit spelschema wordt mee bepaald door de 

beschikbaarheden die iedereen doorgeeft op het moment van inschrijving. 

Via mail en telefonisch krijg je te horen wanneer je jouw poulewedstrijden afwerkt. 

 

Indien je door onvoorziene omstandigheden toch de wedstrijd niet kan afwerken op het voorziene 

moment, is het de verantwoordelijkheid van de deelnemer om met zijn tegenstander een ander moment af 

te spreken om de wedstrijd af te werken binnen de periode van de poulefase. 

De nieuwe wedstrijddatum hoort ook te worden meegedeeld aan de contactpersoon van het bestuur. 

TROFEE 

In het clubkampioenschap wordt er gestreden voor de Tumkens Cup, een wisselbeker. 

 

De winnaar mag deze beker uiteraard een jaar lang laten pronken op de kast. Daarnaast krijgt hij ook een 

certificaat dat wordt uitgereikt door het bestuur. 

Ook de verliezende finalist krijgt een certificaat van het bestuur. 

CATEGORIEËN 

In 2018 wordt er een clubkampioenschap georganiseerd voor 4 categorieën: 

 enkelspel mannen: geboren in 2002 of vroeger 

 enkelspel vrouwen: geboren in 2002 of vroeger 

 enkelspel jongens: geboren vanaf 2003 tot en met 2006 

 enkelspel meisjes: geboren vanaf 2003 tot en met 2006 

DATA TUMKENS CUP 2018 

Interesse gekregen om deel te nemen? Zet alvast onderstaande data in je agenda! 

 vanaf 27 augustus: poulefase 

 14 september: halve finale 

 15 september: finale 

 

Graag wil het bestuur benadrukken dat de data voor de halve finales en finales data zijn die vast liggen. 

Indien je deelneemt aan het clubkampioenschap, gelieve deze dagen beschikbaar te zijn. 
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INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN & HOE INSCHRIJVEN 

INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN 
1. Om deel te kunnen nemen aan het clubkampioenschap moet je op het moment van inschrijving 

lid zijn van TC Tumkens. 

2. Om je inschrijving te kunnen valideren, moet je het wedstrijdreglement gelezen hebben en 

akkoord gaan met de bepalingen hiervan. 

Het wedstrijdreglement kan je terug vinden op onze site: tctumkens.be/activiteiten 

HOE INSCHRIJVEN? 
Inschrijven doe je via de website: tctumkens.be/activiteiten 

Inschrijven kan vanaf 22 juni tot en met 19 augustus. 

 


