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Het reglement voor de provinciale seniorenontmoeting, genaamd “de Vet-Cup” 
staat volledig los van alle andere bestaande reglementen voor de volwassenen- 
en/of jeugdcompetitie. Nochtans wordt elke wedstrijd gespeeld volgens het 
door het IBF opgelegde telsysteem.    
    
 
 
 
 
 
 
 
 



Artikel 1: DOEL VAN DE VET-CUP    
 
De Vet-Cup heeft tot doel de senioren, al dan niet recreant,  onderling tegen 
elkaar te laten spelen, op zodanige wijze dat iedereen die deelneemt, een 
aangename ontmoeting onder leeftijdsgenoten kan betwisten. Bovendien 
verlopen de ontmoetingen in een recreatieve, vriendschappelijke sfeer.    
    
Artikel 2: DEELNEMINGSVOORWAARDEN    
  
Zowel recreanten als competitiespelers worden toegelaten, op voorwaarde dat 
zij lid zijn van een bij de VBL of LFBB in regel zijnde club.  De Vet-Cup staat ook 
open voor teams uit andere provincies.  De Vet-Cup-verantwoordelijken nemen 
de beslissing of deze teams worden toegelaten.   
    
De inschrijving gebeurt via aangepaste software en wordt tijdig aan de 
clubs/teams medegedeeld.  Om de benodige speeldagen bij de verschillende 
zaaleigenaars te kunnen aanvragen dienen de aanvragen vóór de opgegeven 
datum bij de Vet-Cup-verantwoordelijken toe te komen.  Een team is pas 
ingeschreven van zodra zij een bevestiging hebben ontvangen van de Vet-Cup-
verantwoordelijken.    
    
Artikel 3: SOORTEN DISCIPLINES    
 
3.1 Als start wordt er alleen gemengde ontmoeting georganiseerd.     
3.2 In de gemengde ontmoeting wordt als volgt gespeeld :   wedstrijd 1: Eerste 
Herendubbel wedstrijd 2: Eerste damesdubbel wedstrijd 3: Eerste gemengd 
dubbel  wedstrijd 4: Tweede gemengd dubbel wedstrijd 5: Derde gemengd 
dubbel wedstrijd 6: Vierde gemengd dubbel    
    
Artikel 4: SAMENSTELLING DER TEAMS    
 
Een ploeg wordt gevormd door minimum 4 spelers, waarvan minstens 2 dames 
en 2 heren. Een speler kan maximum in 3 wedstrijden per ontmoeting 
aantreden.  
  
4.1 Aangezien niet iedere club over voldoende senioren beschikt, kunnen er 
naast teams uit éénzelfde club ook teams samengesteld worden met spelers 
behorende tot meerdere clubs.    



4.2  De naam van het deelnemende team hoeft niet noodzakelijk de naam van 
de club te zijn. Ook andere benamingen zijn toegelaten. Dit is vooral bedoeld 
voor teams die samengesteld zijn uit spelers van verschillende clubs.    
    
Artikel 5: TOEGELATEN LEEFTIJD  
 
Om deel te nemen aan de seniorenontmoeting moet men 35 jaar zijn op de dag 
van deelname aan een ontmoeting.  - Spelers met een hoger klassement dan 
C1 worden niet toegelaten in de Vet-Cup.  Zeer uitzonderlijk kan een toelating 
gegeven worden aan een hoge geklasseerde speler, dit dient echter op 
voorhand aangevraagd.  
      
Artikel 6: PLAATS VAN DE ONTMOETINGEN 
 
6.1  Sporthal  De ontmoetingen zullen bij voorkeur doorgaan op zondagen, 
telkens in verschillende, door de deelnemende teams/clubs gehuurde sporthal.    
6.2 Per speeldag worden er telkens twee ontmoetingen georganiseerd.    
6.3 Voor de aanvang van het seizoen worden de kalenders, samen met de 
plaats, tijdig meegedeeld aan de deelnemende teams.       
 
Artikel 7: SHUTTLES    
 
7.1 Shuttles   De shuttles zijn ten laste van de deelnemende spelers. (cfr. 
tornooien)   
7.2 De ontmoetingen worden met door de VBL goedgekeurde shuttles 
gespeeld.  De laagst geklasseerde speler van een wedstrijd beslist of er met 
plastiek of veren shuttles wordt gespeeld.      
 
Artikel 8: BIJDRAGE VOOR DEELNAME    
 
8.1 De kosten, zoals huur van de zalen, worden evenredig gedragen door alle 
deelnemende teams  Er zal voor de start van de Vet-Cup reeds een voorschot 
worden gevraagd aan de deelnemende teams. Na ontvangst van het voorschot 
kan het team starten in de Vet-Cup.   
8.2. In de loop van het seizoen wordt een factuur opgemaakt voor het hele 
seizoen.    
8.3 Indien een team is samengesteld uit spelers behorende tot meerdere clubs 
zal de factuur overgemaakt worden aan de ploegkapitein. Deze wordt verzocht 
het verschuldigde bedrag bij zijn/haar medespelers in te zamelen.    



8.4 Niet betaling van het verschuldigde bedrag vóór de vooropgestelde datum 
kan uitsluiting van verdere deelname aan de ontmoetingen tot gevolg hebben.    
8.5 Indien een team forfait geeft voor een ontmoeting, heeft dit geen 
vermindering van het verschuldigde bedrag tot gevolg.   
       
Artikel 9: SAMENSTELLING DER REEKSEN EN KALENDER     
 
9.1 Indien er voldoende teams inschrijven, zullen de reeksen zodanig worden 
samengesteld dat het aantal ontmoetingen binnen aanvaardbare normen kan 
gehouden worden. Deze samenstelling zal ook zodanig gebeuren dat de sterke 
en minder sterke teams elk in afzonderlijke reeksen worden ingedeeld.    
9.2 De kalender zal door de Vet-Cup-verantwoordelijken worden samengesteld 
in de maand oktober, zodat deze in november aan de deelnemende 
ploegkapiteins of verantwoordelijken kan bezorgd worden.      
 
Artikel 10: VERLOOP VAN EEN SPEELDAG     
 
10.1 De gastclub is verantwoordelijk voor de inrichting van de sporthal. Per 
ontmoeting moet men over ten minste 2 banen beschikken.   
10.2 Vóór het begin van een ontmoeting dient elke ploeg een 
teamuitwisselingsformulier in te vullen.  Het teamuitwisselingsformulier 
vermeldt zowel voor de titularissen als voor de invallers, hun naam, voornaam, 
klassement en lidnummer.  Per ontmoeting mag een speler maximaal 3 
wedstrijden spelen. Voor de gemengde ontmoeting zijn dit 1 dubbel 
heren/dames en 2 dubbel gemengd wedstrijden.    
10.3 ONVOLLEDIGE TEAMS Een ploeg mag enkel aan een ontmoeting 
deelnemen, wanneer zij voldoende spelers kan opstellen, zijnde minstens 2 
heren en 2 dames. Wanneer er tijdens een ontmoeting een speler gekwetst 
uitvalt, mag deze vervangen worden door een ander aanwezige speler, wel 
rekening houdend dat één speler max. 3 wedstrijden per ontmoeting kan 
spelen. Indien de gekwetste speler niet reglementair kan worden vervangen, 
verliest het team de wedstrijden waaraan de gekwetste speler deelnam/moet 
deelnemen met forfaitcijfers (twee sets met 21-0).      
 
Artikel 11: OPMAKEN VAN DE RANGSCHIKKING    
 
11.1 ONTMOETINGSPUNTEN Voor een ontmoeting worden de te behalen 
punten als volgt toegekend, rekening houdend met forfaitcijfers zoals 
hieronder beschreven:  
 



• een ploeg die de meeste wedstrijden wint, behaalt 2 ontmoetingspunten 

• bij gelijke stand behaalt elke ploeg 1 ontmoetingspunt 

• een ploeg die de minste wedstrijden wint, behaalt 0 ontmoetingspunten.   
11.2 ALGEMENE RANGSCHIKKING Per reeks wordt er een algemene 
rangschikking opgemaakt van de in de reeks deelnemende teams op basis van 
volgende criteria:  

• het totaal aantal behaalde ontmoetingspunten 

• het totaal aantal gewonnen ontmoetingen 

• het saldo van de wedstrijden (aantal gewonnen wedstrijden - aantal 
verloren wedstrijden) 

• het saldo van de games (aantal gewonnen games - aantal verloren 
games);  het saldo van de punten (aantal gewonnen punten - aantal 
verloren punten).   

11.3 PUBLICATIE VAN DE UITSLAGEN : De uitslagen van de ontmoetingen 
worden door de ploegkapiteins binnen de 24u ingevoerd op www.toernooi.nl 
na ontvangst van de wedstrijdbladen.   
11.4 FORFAITS : Een ontmoeting verliezen met forfait betekent dat de 
tegenstander deze ontmoeting wint met: Wedstrijden: 6-0 / Games: 12-0 / 
Punten: 252-0 / Ontmoetingspunten 2-0.  Een wedstrijd verliezen met forfait 
betekent dat de tegenstander deze wedstrijd wint met:  wedstrijd: 1-0 / 
wedstrijdpunten: 42-0 / Games:2-0  
 
Artikel 12: ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN     
 
Bij niet-beëindigde wedstrijden (bv. door tijdsgebrek) en onvoorziene 
omstandigheden zullen de VetCup-verantwoordelijken van de 
seniorenontmoetingen, afhankelijk van de omstandigheden, beslissen wat de 
uitslag van de ontmoeting is.     
   
Artikel 13: TROFEEEN EN AFSLUITING VAN SEIZOEN    
 
De VVBBC zal een trofee voorzien voor het team dat eerste eindigt in elke 
reeks.   


