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clubnummer 7085 bij Tennis Vlaanderen 

TUMKENS CUP 
HET CLUBKAMPIOENSCHAP
Dit jaar organiseren we in september voor de derde keer een clubkampioenschap. Na 3 
kampioenschappen enkelspel, wordt de editie van 2022 een eerste kampioenschap in het dubbelspel! 

tornooiverloop 
Tennisplezier blijft de basis voor het tornooiverloop. We kiezen ervoor om, waar mogelijk, rechtstreekse 
uitschakeling voor de halve finale te vermijden. Op deze manier willen we elk team dat zich ingeschreven 
heeft een maximaal spelplezier garanderen. 
 
Hoe we dit aanpakken, hangt af van het aantal inschrijvingen: 

 Maximaal 4 deelnemende teams: rechtstreekse uitschakeling 
 5 t.e.m. 8 deelnemende teams: poule-systeem 
 Meer dan 8 deelnemende teams: winnaars- en verliezerstabel na een gemeenschappelijke eerste 

ronde 
 
Meer informatie over het concept, kan je ook terugvinden in het wedstrijdreglement. 

wedstrijdverloop 
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). 
 
Er wordt gespeeld naar 6 gewonnen games per set. 

praktische info 

CATEGORIEËN 
De Tumkens Cup 2022 is een kampioenschap dubbelspel voor leden geboren in 2004 of vroeger.  
Een deelnemend team kan bestaan uit man / man, vrouw / vouw of man / vrouw. 

TROFEE 
Net zoals de jaren dat we een kampioenschap in het enkelspel organiseerden, voorzien we ook voor deze 
editie van de Tumkens Cup een wisselbeker. 
Het winnende team mag zich gedurende een jaar hiervan de trotse eigenaar noemen! 
 

https://drive.google.com/file/d/14SBuA1fssD_xKKlU6AoR0JKPbKNsFZJI/view?usp=sharing
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WEDSTRIJDSCHEMA 
Indien er een poulefase of een winnaars- en verliezerstabel wordt georganiseerd, stelt de club een 
spelschema op dat gebaseerd is op de beschikbaarheden die bij de inschrijving zijn meegedeeld. 
 
Kan je toch niet spelen op het voorziene moment? Plan dan met je tegenstanders onderling een nieuw 
wedstrijdmoment in. 

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

 vanaf 10 september: poulefase of winnaars- en verliezerstabel 
 16 september: halve finale 
 17 september: finale • om 16u00 

 Als je je inschrijft, gelieve beschikbaar te zijn op de dagen van de halve finale en de finale. 

INSCHRIJVEN 
Om te kunnen deelnemen aan de Tumkens Cup moeten beide personen van het team lid zijn van onze club. 
Je kan je inschrijven voor de Tumkens Cup via onze website. 
 
Inschrijven kan vanaf 13 augustus, op zondag 4 september sluiten we de inschrijvingen af. 
 Door een inschrijving geef je aan het wedstrijdreglement gelezen te hebben en hier akkoord mee te gaan. 
 
Een leuk extraatje als deelnemer aan de Tumkens Cup: 
de finalisten krijgen, aansluitend op de afsluitende drink op 17 september, een (vegetarische) spaghetti 
aangeboden door de club. 

https://drive.google.com/file/d/14SBuA1fssD_xKKlU6AoR0JKPbKNsFZJI/view?usp=sharing

