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1 Concept Tumkens Cup 

1.1  CATEGORIEËN 
I. De Tumkens Cup • dubbelspel wordt gespeeld in 1 categorie: dubbelspel, voor alle volwassen leden. 

Alle leden die 16 jaar of ouder zijn of die voor 31 december van het betreffende jaar 16 jaar worden, 
kunnen deelnemen aan de Tumkens Cup. 

II. Een dubbelteam kan bestaan uit: 
 man / man 
 vrouw / vrouw 
 man / vrouw 

1.2  TORNOOIVERLOOP 

1.2.1  TWEE TOT EN MET VIER DEELNEMENDE TEAMS 
I. Bij twee tot en met vier teams wordt er gewerkt met rechtstreekse uitschakelingen. 

II. Bij vier teams worden er twee halve finales gespeeld. De winnaar van elke halve finale speelt de 
finale. 

III. Er wordt geen wedstrijd gespeeld om de derde en vierde plaats. 
IV. Bij twee teams wordt er enkel een finale gespeeld. 

1.2.2  VIJF TOT EN MET ACHT DEELNEMENDE TEAMS 
I. Bij vijf tot en met acht teams wordt er in de eerste ronde een poulefase gespeeld. 

II. Indien er minder dan acht teams zijn, vormen alle teams één poule. 
III. Indien er acht teams zijn, worden de teams verdeeld in twee poules van elk vier teams. 
IV. De verschillende poules worden, indien nodig, samengesteld aan de hand van lottrekking. 

1.2.2.1  EERSTE RONDE: POULEFASE 
I. Ieder team speelt een wedstrijd tegen ieder ander team binnen dezelfde poule. 

II. Winst levert in het pouleklassement één punt op, een verlies levert geen punten op. 
III. Het team met het hoogste aantal punten aan het einde van de poulefase, is de winnaar van de 

poule. 
IV. Indien er één poule is, spelen de teams op de eerste twee plaatsen de finale. 
V. Indien er twee poules zijn, worden er halve finales afgewerkt. 

VI. Bij een gelijke puntenstand op het einde van de poulefase tellen volgende criteria (in dalende 
volgorde van belangrijkheid) om te bepalen welk team op de eerste plaats terecht komt: 

1 Het team dat het meeste wedstrijden kunnen winnen heeft in 2 sets (dus geen of zo weinig 
mogelijk super-tiebreaks); 

2 Het team dat zo weinig mogelijk of geen tie-break nodig heeft gehad om een set te winnen; 
3 Het team waarbij de tegenstander het minste aantal games gewonnen heeft. 

1.2.2.2 TWEEDE RONDE: HALVE FINALE 
I. Bij een eerste ronde die uit twee poules bestaat, worden er vervolgens halve finales afgewerkt. 

II. De winnaar van elke poule neemt het op tegen het team van de andere poule dat tweede geëindigd 
is na de poulefase. 

III. De winnaar van de halve finale gaat door naar de finale.  
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1.2.2.4 DERDE RONDE: FINALE 
I. De winnaars van de twee halve finales spelen de finale. 

II. Er is geen wedstrijd tussen de verliezende halve finalisten om een derde en vierde plaats. 

1.2.3  ACHT DEELNEMENDE TEAMS OF MEER 

1.3.1.1  ACHT DEELNEMENDE TEAMS OF MEER IN EEN VEELVOUD VAN VIER 

  EERSTE RONDE: GEMEENSCHAPPELIJK 
I. Ieder team speelt één wedstrijd. 

II. Welke team tegen wie speelt, wordt vooraf bepaald aan de hand van lottrekking. 

  TWEEDE RONDE: VERLIEZERS- EN WINNAARSTABEL 
III. De winnaars uit de eerste ronde nemen het in de tweede ronde onderling tegen elkaar op. 

De verliezers uit de eerste ronde nemen het in de tweede ronde onderling tegen elkaar op. 
IV. De winnaars en verliezers uit ronde één werken elk hun eigen tabelhelft af, waarbij er wedstrijden 

worden gespeeld met rechtstreekse uitschakeling. 
V. De winnaar van iedere tabel gaat door naar de finale. 

  DERDE RONDE: FINALE 
VI. De winnaars van iedere tabel spelen de finale. 

VII. Er wordt geen wedstrijd gespeeld om de derde en vierde plaats. 

1.3.1.2  MEER DAN ACHT DEELNEMENDE TEAMS GEEN VEELVOUD VAN VIER 
I. Indien er meer dan acht teams zijn, maar niet in een veelvoud van vier, wordt er in de eerste ronde 

gewerkt met een poulefase. 
 

 1.2.2 Vijf tot en met acht deelnemende teams 
 

II. Afhankelijk van het aantal  teams, wordt de eerste ronde afgewerkt met twee of vier poules. 
III. Indien er vier poules zijn, gaan enkel de winnaars van iedere poule door naar de halve finale. 
IV. De winnaars van de halve finales spelen de finale. 
V. Er wordt geen wedstrijd gespeeld om de derde en vierde plaats. 

  



 
 

Wedstrijdreglement Tumkens Cup • dubbelspel  3 
• versie juli 2022 

2  Wedstrijdverloop 

2.1  EEN WEDSTRIJD WINNEN 
I. Er wordt in alle categorieën gespeeld naar twee gewonnen sets (de beste van drie sets). 

II. Wanneer beide teams elk één set winnen, wordt de derde set vervangen door een wedstrijd-tie-
break. 

2.2  SCORE IN HET SPEL 
I. De wedstrijden van de Tumkens Cup worden gespeeld in games. 

II. Het scoreverloop tijdens een set verloopt als volgt: 0, 15, 30, 40, spel. 
Bij een gelijke score 40-40 krijgt het team dat als eerste scoort het punt ‘voordeel’. Wanneer 
hetzelfde team ook het volgende punt wint, krijgt deze ‘spel’. Wanneer de tegenstander het punt 
wint, wordt de score weer ‘gelijk’ (40-40). 

III. Het scoreverloop tijdens een (wedstrijd-)tie-break set verloopt als volgt: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 
IV. Een game en (wedstrijd-) tie-break worden ingezet door op te slaan op de rechterhelft van het 

speelveld. 

2.3  SCORE IN DE SET 
I. Wanneer een team zes games wint met minstens twee games verschil op de tegenstander. 

II. Wanneer beide teams zes games winnen, wordt er een tiebreak gespeeld. 
III. De speler die in de tie-break als eerste zeven punten behaald met minstens twee punten verschil 

op de tegenstander wint de set. 

2.4  BESLISSENDE WEDSTIJD-TIE-BREAK 
I. De speler die in de wedstrijd-tie-break als eerste tien punten behaald met minstens twee punten 

verschil op de tegenstander wint de derde set en dus de wedstrijd. 

2.5  KANTWISSEL 
I. Er vindt een kantwissel plaats na elk eerste, derde en volgend oneven spel van elke set. 

II. Bij een (wedstrijd-)tie-break wordt er na elke zes punten van kant gewisseld. 

2.6  DOORGEVEN RESULTAAT AAN DE CONTACTPERSOON 
I. Het resultaat van iedere wedstrijd tijdens de poulefase wordt door de  teams per mail 

gecommuniceerd naar de contactpersoon van de club. 
II. Bij het doorgeven van het speelschema wordt de ook de contactpersoon en zijn contactgegevens 

vermeld. 
III. Deze mail heeft als onderwerp ‘Resultaat wedstrijd (deelnemend team 1) en (deelnemend team 2)’. 
IV. Het resultaat van de wedstrijd wordt gecommuniceerd maximaal 24 uur nadat de wedstrijd werd 

afgewerkt. 
V. Tijdens de halve finales en finale is er iemand van het bestuur aanwezig om het resultaat te 

noteren.  
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3  Data & spelschema 
Noot: 
De correct data voor elke editie van de Tumkens Cup zijn terug te vinden in de infobrief. 

3.1  DATA TUMKENS CUP 
I. De Tumkens Cup start op de eerste zaterdag van september (bv. in 2021 is dit 3 september). 

II. De finale wordt gespeeld op de derde zaterdag van september (bv. in 2021 is dit 17 september). 
III. De finale vindt plaats op de dag van de Kick-Off. 
IV. De correcte data voor de finale en een eventuele halve finale en voorrondes staan vermeld in de 

infobrief. 

3.2  BEPALING SPELSCHEMA 

3.2.1  ALGEMENE REGEL 
I. Het spelschema voor de poulefase wordt opgesteld, rekening houdend met de opgegeven 

beschikbaarheden van de teams. 
II. Het individuele spelschema voor ieder team wordt per mail en per telefoon bevestigd, ten laatste 

één week voor de start de Tumkens Cup. 

3.2.2 WANNEER EEN WEDSTRIJD NIET KAN DOORGAAN 
I. Wanneer een wedstrijd niet kan doorgaan op het moment dat deze werd vastgelegd in het 

speelschema, is het aan het team die de wedstrijd wenst te verplaatsen om een nieuwe datum vast 
te leggen. 
Dit doen zij samenspraak met zijn tegenstander. 

II. De nieuwe datum moet liggen binnen de periode voordat een eventuele halve finale of de finale 
worden afgewerkt. 

III. Het team dat de wedstrijd wenst te verplaatsen, geeft de nieuwe datum door aan de 
contactpersoon van het bestuur. Deze datum wordt minstens 24 uur voor aanvang van de 
wedstrijd doorgegeven. 

IV. Tijdens poulefase: wanneer een wedstrijd niet op tijd wordt gespeeld, levert deze wedstrijd voor 
beide deelnemende teams geen punten op in de poulefase. 

V. Rechtstreekse uitschakeling: wanneer een wedstrijd niet op tijd wordt gespeeld, zal het team dat 
de wedstrijd geannuleerd heeft verliezen: het andere team plaatst zich dan automatisch voor de 
volgende ronde. 

3.2.3  BEPALING SPELSCHEMA HALVE FINALES EN FINALE 
I. De data voor de halve finales en finale liggen vast. 

II. De data zijn terug te in de infobrief en worden herhaald in de nieuwsbrief van augustus. 
III. Ieder team dat zich inschrijft voor de Tumkens Cup verklaart beschikbaar te zijn op deze twee 

dagen. 
IV. Het uur waarop de halve finales en finale worden afgewerkt, worden per mail en per telefoon 

bevestigd ten laatste 48 uur voor aanvang van de wedstrijd.  
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4  Wisselbeker 
I. De winnaar van de Tumkens Cup krijgt een wisselbeke. 

II. De wisselbeker mag door de winnaar mee naar huis worden genomen. De beker is terug in het bezit 
van de club bij de start van de nieuwe editie van de Tumkens Cup. 

I. De houder van de wisselbeker zorgt dat de beker in optimale staat blijft. Gedurende het jaar 
volgend op winst in de Tumkens Cup valt de beker onder zijn/haar verantwoordelijkheid. 

II. Wanneer de wisselbeker beschadigd, te laat of niet wordt binnengebracht behoudt de club zich 
het recht om een boete van € 50,00 op te leggen. 

5  Deelnemingsvoorwaarden & inschrijven 

5.1  DEELNEMINGSVOORWAARDEN 
I. Enkel leden kunnen deelnemen aan de Tumkens Cup. Beide leden van een team horen lid te zijn op 

de dag van de inschrijving voor de Tumkens Cup. 
II. Lid zijn van TC Tumkens betekent dat de persoon in het bezit is van een geldige aansluitingsmail 

van Tennis Vlaanderen. 
III. Zolang iemand geen lid is van de club, kan een inschrijving voor de Tumkens Cup niet worden 

gevalideerd. 

5.2  INSCHRIJVEN 
I. De inschrijvingen voor de Tumkens Cup verlopen via de site van de club. 

II. De inschrijvingen lopen af twee weken voor de start van de poulefase. 
III. Bij het inschrijven moet iedere deelnemend team beschikbaarheden doorgeven. Met deze 

beschikbaarheden wordt, in de mate van het mogelijke, rekening gehouden om het spelschema 
voor de poulefase op te stellen. 

IV. Om de inschrijving te kunnen bevestigen moet iedere deelnemend team akkoord gaan met het 
wedstrijdreglement. 

V. Van iedere deelnemend team wordt verwacht dat hij/zij het wedstrijdreglement heeft 
doorgenomen.  
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6  Contactgegevens deelnemende teams 
I. Bij het inschrijven geven de teams een geldig e-mailadres en telefoon- of gsm-nummer op. Deze 

gegevens worden door het bestuur gebruikt om het speelschema telefonisch en via mail te 
communiceren. 

II. Alle deelnemende teams binnen één en dezelfde poule ontvangen voor de start van de eerste 
wedstrijd contactgegevens van de andere deelnemende teams binnen hun poule. 

III. De contactuitwisseling binnen een poule heeft als bedoeling dat deelnemende teams onderling 
met elkaar kunnen communiceren indien een vooropgestelde wedstrijd verplaatst moet worden. 

IV. Bij de inschrijving kunnen de teams kiezen of enkel hun e-mailadres en /of telefoon of gsm-
nummer mag worden gecommuniceerd naar de andere deelnemende teams binnen dezelfde 
poule. 

V. De contactgegevens van de teams worden verwijderd bij de start van de nieuwe editie van de 
Tumkens Cup. 

7  Gegevens TC Tumkens 
 TC Tumkens 
 Pastoor Pitetlaan 30 
 3130 Betekom 
 info@tctumkens.be 
 tctumkens.be 


