Jeugdinterclub 2015
Wat?
Interclub is een ploegencompetitie tussen verschillende clubs in West-Vlaanderen. De
jeugdinterclub bestaat uit het spelen van 2 enkelwedstrijden en 1 dubbelspel ( 3de set in
dubbel: match-tie-break) per ploeg, en wordt ingedeeld in verschillende afdelingen en
leeftijdscategorieën. Een ploeg bestaat dus uit minimum 2 spelers (meestal meer, die kunnen
dan afwisselen of invallen als reserve, waarbij TC Roeselare bepaalt wie in je ploeg speelt).
Interclub is een interessante gelegenheid om kennis te maken met de tenniscompetitie en is
een leuke aanloop naar het zomerseizoen. Indien je wenst mee te doen aan de jeugdinterclub
moet je zomer 2015 lid zijn van TC Roeselare en laten weten aan TC Roeselare dat je wenst
mee te spelen voor 1 februari !!!
Waarom ?
Interclub spelen zorgt voor meer ervaring in het spelen van ‘echte’ matchen. Je steekt er
ontzettend veel van op, zowel op vlak van techniek, tactiek, mentale weerbaarheid en fair
play. Interclub spelen is vooral ook fun, en op sociaal gebied is interclubspelen interessant om
binding te krijgen met andere kids van TCR. Kortom, het zal je tennisniveau en ontwikkeling
alleen maar ten goede komen!

REEKSINDELING JEUGDINTERCLUB:
Ploegsamenstelling
- Ploeg: 2 spelers
Wedstrijden: 2 enkel- en 1 dubbelwedstrijd (per ontmoeting)
- Afdelingen: op basis van geslacht, leeftijd en klassement

-

Afdeling 1

Afdeling 2

Afdeling 3

Afdeling 4

U9('06 of later)
GEMENGDE
COMPETITIE!
J/M U10 ('05)

min. 10 punten
(softbal)

max. 10 punten
(softbal)

Max. 10
punten(softba)

/

/

min. 15 punten
(overgangsbal)

/

J/M U12 ('03 en '04)

min. 45 punten

J/M U14 ('01 en '02)

min. 60 punten

J/M U16 ('99 en '00)

min. 80 punten

min. 15 - max. 40
punten
min. 35 - max. 55
punten
min. 40 - max. 75
punten

max. 10
punten
(overgangsbal
)
max. 10
punten
min. 15 - max.
30 punten
min. 15 - max.
35 punten

/
max. 10 punten
max. 10 punten

Wanneer?
De interclub start normaal de derde week van april en gemiddeld, (afhankelijk van het aantal
deelnemende ploegen), zijn er 5 speelweken na elkaar. T/m 9, 10 en 12 jaar wordt er op
woensdagnamiddag gespeeld en t/m 14 en 16 jaar wordt er op zaterdagvoormiddag gespeeld.
De juiste speeldatums worden bepaald door de TENNISVLAANDEREN en worden begin
april bekend gemaakt.
Waar?
Er wordt meestal beurtelings in eigen club of op verplaatsing gespeeld (ouders staan in voor
het vervoer door onderling afspraken te regelen). Bovendien is het voor de ouders tof om hun
eigen kind aan het werk te zien en te ondersteunen op basis van fair play ! Vandaar dat wij
vriendelijk vragen aan de ouders toch minstens 1x te rijden op verplaatsing.
Hoe deelnemen?
Ben je geïnteresseerd of kan je zelf een ploegje vormen? Vul dan het interclubformulier in en
bezorg het aan TC Roeselare vóór 10/02/15 Let wel: indien je inschrijft moet je die periode
wel beschikbaar zijn en je engagement nakomen (anders geldboetes voor de club helaas)!
Om goed voor de dag te komen voor de interclub en ook voor de tornooien, schrijf jezelf in
voor de lentelessen. Meer info volgt snel via www.tcroeselare.be , of via de mailing die eind
januari/begin februari zal verschijnen. Er zullen 10 lesweken lentetrainingen aangeboden
worden onder leiding van Dirk de Vries en Kristof Lybeer en het vernieuwde trainersteam van
TC Roeselare.
Heb je nog vragen?
Hiervoor kan je terecht in het clubhuis of mail: tennisclub.roeselare@skynet.be of
dirk@dirkdevries.com !!!

SEE YOU ON COURT @TCR   

