
TTC Galmaarden ‘dinsdagcriterium’ 

Reglement 

- ieder lid kan deelnemen, jong of oud, recreant of competitiespelers, man 

of vrouw, enz. 

- de competitie verloopt van dinsdag 5 september 2017 tot en met dinsdag 

12 december 2017 gedurende 15 weken 

- gedurende deze weken mag je maximum 5 keer tegen eenzelfde speler 

uitkomen 

- Iedereen kan op elk moment instappen en kan zoveel wedstrijden spelen 

als hij wil tot een maximum van drie per speeldag. Hoe meer wedstrijden 

hij speelt, hoe meer kans hij heeft te stijgen in het klassement 

- bij aanvang zal elk klassement een startwaarde krijgen (zie lijst op 

prikbord). Na 5 gespeelde wedstrijden zal de startwaarde individueel 

berekend worden op basis van de behaalde resultaten. Deze berekening 

zal automatisch gebeuren door de KingPong applicatie die wordt 

aangeleverd door de VTTL. Wekelijks zal er een geupdate lijst met 

startwaarde opgehangen worden op de club. 

Bv. speler A heeft een startwaarde 4 en speler B een startwaarde 1. Dan 

zal speler A 3 punten dienen voor te geven per set. 

- Het aantal winnende sets wordt onderling bepaald voor aanvang van de 

wedstrijd. 

- Per speeldag zal er een blad opgehangen worden op het prikbord waarop 

de resultaten kunnen genoteerd worden. Deze worden dan ingebracht in 

de KingPong applicatie door de verantwoordelijke waarna de tussenstand 

zal geafficheerd worden in de club en op onze website. 

- Per gewonnen wedstrijd krijgt de winnaar 1 punt, per deelgenomen 

speeldag krijgt iedere deelnemer 0,5 punten. 

Wat valt er te winnen 

De winnaar zal gehuldigd worden op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie die zal 

doorgaan op dinsdag 9 januari. De prijs ligt nog niet vast omdat deze in de 

mate van het mogelijke gepersonaliseerd zal worden. Jeugdspelers moeten 

dus niet hopen op een biermand, anderen kunnen hopen op een 

verwenarrangement door een lokale deerne.  

Vragen of opmerkingen? Contacteer dan Jeroen Schaillee 

(jeroen.schaillee@skynet.be) 


