


Jeugdinterclub



#sometimesyouwin#sometimesyoulearn

KLASSEMENT 
OBV PIRAMIDE



Wat is interclub?

✓ Vanaf kidstenniskleur “Oranje”

✓ Team van 2 of 3 spelers

✓ Per ontmoeting: 2 enkels en 1 dubbel

✓ 4 à 5 ontmoetingen (voorronde)

✓ Tegen andere clubs uit Gewest Limburg

✓ Eindronde: beste 2 ploegen uit elke poule



Wat is interclub?

✓ Tussen half april en eind mei

✓ Thuiswedstrijden: plannen met interclubleiding 
jeugd tijdens kapiteinsvergadering

✓Uitwedstrijden: door andere ploeg verwittigd

✓ Ploegkapitein = ouder van een speler

✓ Individueel inschrijven: kwtc.be => jeugd => 
jeugdinterclub =>  Inschrijvingslink onderaan

✓ Jeugdcoördinatoren stellen ploegen samen

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeA84WY9ZPWjt_Z9F0-aaJPaN5M7AB-gzqICn_7BXuSn5RxOw/viewform


Wat is interclub?

✓ Tegen je eigen leeftijd!

✓ Tegen je eigen niveau!



Wat is interclub?



Wie doet wat?

✓ Jeugdcoördinatoren:

✓ Indelen ploegen

✓ tom.cuypers@kwtc.be en joerie.schillebeekx@kwtc.be

✓ Interclubleiding jeugd:

✓Plannen thuiswedstrijden

✓Vragen i.v.m. ontmoetingen/interclubreglement

✓ kris.muller@kwtc.be

mailto:tom.cuypers@kwtc.be
mailto:joerie.schillebeekx@kwtc.be
mailto:kris.muller@kwtc.be


Interclubstage?

✓ 4 trainingen van 1,5u in de 
Paasvakantie

✓ Doel:
✓ Spelen van wedstrijden
✓ Beginnende spelers: aandacht vooral op 

puntentelling, het spelen van enkel en 
dubbel, … 

✓ Gevorderde spelers: spelen van tactische 
situaties in enkel- en dubbelspel



Niet vergeten!

1. Inschrijven ☺

2. Lidgeld betalen vóór 20/01/2019!

3. Aanwezig zijn op kapiteinsvergadering op vrijdag 
22/03/2019 om 19u

4. Interclubstage in Paasvakantie

Meer info: 
http://www.kwtc.be/index.php/jeugdinterclub/

https://www.tennisvlaanderen.be/jeugdinterclub

http://www.kwtc.be/index.php/jeugdinterclub/
https://www.tennisvlaanderen.be/jeugdinterclub


Kampioen van Limburg? Vlaanderen?

KLASSEMENT 
OBV PIRAMIDE



Tornooien
Ethias Tour



Wat zijn tornooien?

✓Georganiseerd door een club

✓ In leeftijdsreeks (U9/U11/U13/U15)

✓ Tegen gelijk(w)aardig niveau (reeks 1/reeks 2/reeks 3)



Wat zijn tornooien?



Hoe inschrijven?

✓ Hoe zoek ik tornooien?
✓ Via website “Tennis Vlaanderen”: zoeken via: 

https://www.tennisvlaanderen.be/zoek-een-tornooi

✓ Via KWTC-website: tornooien in straal van 20 km rond Mol:  
http://www.kwtc.be/index.php/ethias-tour-in-de-buurt/

✓ Hoe schrijf ik in?  Handleiding

✓ Wat zijn de regels?
✓ Zoek naar ‘Reglement’ in zoekbox op tennisvlaanderen.be (filter op reglementen)

https://www.tennisvlaanderen.be/zoek-een-tornooi
http://www.kwtc.be/index.php/ethias-tour-in-de-buurt/
Handleiding inschrijven voor tornooi.pdf




Activiteitenoverzicht



Activiteitenoverzicht 2019

KLASSEMENT 
OBV PIRAMIDE

http://www.kwtc.be/index.php/jeugd-kwtc-activiteitenoverzicht/

http://www.kwtc.be/index.php/jeugd-kwtc-activiteitenoverzicht/


Vragen?


