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1. ALGEMEEN 

1.1. De “BDPT Padel Interclub” is een teamkompetitie voor spelers van clubs die 

aangesloten zijn bij het BDC. De kompetitie wordt georganiseerd volgens de regels van 

“Padel by Tennis Vlaanderen” en AFT. Een club die zich inschrijft voor deelname aan 

de interclub gaat akkoord met het reglement van de interclub. 

1.2. De interclubwedstrijden zullen gespreid worden over het seizoen 2022-2023 vanaf 

15 oktober 2022. 

2. AFDELINGEN EN CATEGORIEËN 

2.1. Er zijn verschillende afdelingen en 2 categorieën (Dames en Open*). 

Afdeling Categorie Min. en max. aantal punten per rotatie 

200+ Open* Min. 500 ptn - geen max. ptn 

100 Open* 
Min. 250 ptn - max. 500 ptn 

(als geen P200+ interclub: max. 600 ptn.) 

50+ Dames Min. 200 ptn - geen max. ptn 

* Geen min. aantal dames of heren 

2.2. Interclub zal alleen plaatsvinden met min. 3 ingeschreven ploegen in een afdeling. 

3. KALENDER 

3.1. Onderstaande tabel omvat de geplande interclubdata. Beide ploegen moeten in 

onderling overleg een geschikte datum vinden als volgt: 

Ronde Datum Afdeling 

1 15/10/2022 – 15/11/2022 Open P100 & Women P50+ 

2 15/11/2022 – 15/12/2022 Open P100 & Women P50+ 

3 15/1/2023 – 15/2/2023 Open P100 & Women P50+ 

4 15/2/2023 – 15/3/2023 Open P100 & Women P50+ 

5 15/3/2023 – 15/4/2023 Open P100 & Women P50+ 

6 15/4/2023 – 15/5/2023 Open P100 & Women P50+ 

7 15/5/2023 – 9/6/2023 Open P100 

4. INSCHRIJVEN PLOEGEN 

4.1. Een club kan één of meerdere interclubteams aanvragen. 

4.2. Het inschrijvingsgeld is 20 € per interclubteam. 

4.3. De thuisploeg moet 2 terreinen voor 3 uur en 2 nieuwe tubes van 3 ballen per 

thuiswedstrijd gratis ter beschikking stellen aan de bezoekende ploeg. 
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5. SPELERS 

5.1. Alle leden aangesloten bij het BDC via een sportclub voor het seizoen 2022-2023 

mogen deelnemen aan de interclub. Per club dient een spelerslijst gemaakt te worden 

voor de categorie OPEN en/of DAMES van alle spelers die interclub willen spelen. 

Dames mogen in de categorie OPEN spelen onder de voorwaarde dat de speelster 

ook op de spelerslijst van die categorie staat. De spelerslijst bevat van elke speler de 

naam en het padelklassement in juli 2022 (meest bepalende van Tennis Vlaanderen of 

AFT). Eventuele veranderingen in de padelklassementen door de nieuwe 

klassementen in januari 2023 worden niet in rekening gebracht, tenzij de speler daarna 

toegevoegd wordt aan de spelerslijst. 

5.2. Spelers moeten minimum 12 jaar zijn. 

5.3. Een ontmoeting moet met minimaal 4 spelers en maximaal 8 spelers gespeeld worden. 

5.4. Tijdens de ontmoeting worden duo’s samengesteld per rotatie (rotatie 1 = match 1 + 2, 

rotatie 2 = match 3 + 4, rotatie 3 = match 5 + 6). De som van de klassementspunten 

per rotatie moet hierbij tussen de minimum en maximum grenzen liggen van de te 

spelen reeks, zie § 2.1. Hierbij moet in match 1/3/5 het sterke duo aantreden en in 

match 2/4/6 het zwakkere duo. Indien duo’s uit eenzelfde rotatie een gelijk 

puntenaantal hebben mag de ploeg kiezen welk duo waar opgesteld wordt. 

5.5. Een speler mag spelen per speeldag in meerdere afdelingen/categorieën spelen voor 

eenzelfde club, maar mag binnen eenzelfde categorie en afdeling maximaal 

deelnemen aan één ontmoeting per speeldag. 

5.6. Spelers kunnen aan de spelerslijst toegevoegd worden mits ze lid zijn van een 

sportclub die aangesloten is bij het BDC. 

5.7. Een speler kan worden uitgeleend aan een andere club om deel te nemen aan de 

interclubkompetitie als zijn club geen interclubteam heeft ingeschreven in de categorie 

waarin de speler wil spelen. 

5.8. Het is niet toegestaan om in 1 seizoen voor 2 verschillende clubs te spelen (ongeacht 

de categorie). 


