
Beste tennis liefhebbers, 
 
Welkom bij de EdCup. Inschrijven voor editie 2021 kan je via deze link. Hoewel de nadruk van 
het tornooi ligt op amusement en sportiviteit blijft het een competitie. Daarom volgende regels: 

• In elke wedstrijd van de voorronde worden 2 sets gespeeld, en zijn er vijf punten te 
verdienen: 

o 1 punt voor elke speler per gespeelde wedstrijd 
o 1 punt per gewonnen set, 1 punt voor de gewonnen match 
o Indien iedere speler 1 set gewonnen heeft, beslist een lange tie-break naar 10 

punten over het vijfde punt, ongeacht het aantal gewonnen games 
o Enkele voorbeeldjes: 

§ Speler1-Speler2: 6-4; 7-5 - Speler1 krijgt 4 punten, Speler2 krijgt 1 punt 
§ Speler1-Speler2: 6-4; 2-6; 4-10 - Speler1 krijgt 2 punten, Speler2 krijgt 3 

punten 
§ Speler1-Speler2: 6-4; 5-7 ; 11-9 - Speler1 krijgt 3 punten, Speler2 krijgt 2 

punten 
• De wedstrijden worden op de buitenterreinen gespeeld, tenzij bij regenweer. 
• De spelers contacteren elkaar voor het afspreken van datum en uur van hun wedstrijden. 
• Je kunt zelf je pleinen reserveren via de Terreinreservatie van TennisVlaanderen. Alle 

EdCup spelers worden lid van de groep EdCup 2021 waarmee ze 2 extra reservaties van 
2 uur kunnen doen (dus met 1 reservatie kan je ineens 2 uren vastleggen). Let er op dat 
je bij het maken van de reservatie dan ook effectief 2 uur selecteert ipv 1 uur. Gelieve 
hier ook geen misbruik van te maken en enkel te gebruiken voor effectieve EdCup 
wedstrijden. 

• De winnaar meldt de uitslag van de wedstrijd per e-mail aan edcup@tsas.be. 
• De voorrondes/poulewedstrijden moeten afgewerkt zijn en de scores doorgegeven ten 

laatste op zondag 29 augustus om 20u. Resultaten die laattijdig gemeld worden, of niet 
via mail doorgestuurd zijn, kunnen mogelijks niet in rekening gebracht worden. 

• Na de poulewedstrijden organiseren we een eindronde met rechtstreekse uitschakeling 
om de uiteindelijke winnaar te kronen. Dit zal een tweetal weken duren startende 
op maandag 30 augustus. In de eindronde wordt er gespeeld naar twee winnende sets, 
dus bij een 1-1 gelijke stand wordt er een volledige derde set gespeeld. 

o Kwartfinales worden ten laatste vrijdag 10 september gespeeld. 
o Halve finales worden ten laatste zaterdag 11 september gespeeld. 
o Finales gaan door op zondag 12 september om 16u. Aansluitend is er de 

prijsuitreiking voor de winnaars (en een prijsje voor de overige poulewinnaars) en 
een gratis - nog verder te bepalen - buffet/bbq/receptie voor alle EdCup spelers. 
Houd deze datum dus zeker vrij! 

• Kwestie van alles een beetje in goede banen te leiden, en de mensen te stimuleren om 
hun wedstrijden te spelen, voeren we de volgende deadlines in: 

o Als Corona het toelaat, zal de competitie de week van maandag 10 mei beginnen. 
o Tegen zondag 27 juni moet je minstens 3 wedstrijden gespeeld hebben. 
o Zondag 1 augustus moet je in totaal 5 wedstrijden afgewerkt hebben. 
o Eind augustus moeten de overige wedstrijden gespeeld zijn. 

• Als je bijvoorbeeld al 5 wedstrijden speelt in juni, ben je in principe "safe" tot begin 
augustus. 

• Uitzonderingen hierop (eg. door blessure) worden individueel behandeld. Indien Corona 
roet in het eten gooit, waardoor we pas later kunnen beginnen, zullen we de deadlines 
eveneens verschuiven (of afschaffen). 

• Het inschrijvingsgeld zal dit jaar opnieuw €12 bedragen indien je zou willen deelnemen 
aan de EdCup. Let er wel op dat je ten laatste 10 mei betaalt, want vanaf 11 mei dien je 
€15 te betalen. Het inschrijvingsgeld is niet om winst te maken, maar wordt volledig 
gebruikt om de competitie te verbeteren (eg. dubbelnamiddag(en), prijzen, receptie 
tijdens de finale, ...). Je mag dit overschrijven op volgende rekening: 

o Naam: 't FunTeam 
o Nummer: BE75 0636 8228 0251 



o Mededeling: EdCup 2021 - voornaam + naam 
• Deelnemers dienen lid te zijn van 't Sas. 
• LET WEL !!! Om de eindronde te halen moet je ten minste twee derde van al je 

wedstrijden gespeeld hebben. Zoniet gaat de volgende van dezelfde groep door. 
• Het aantal spelers per poule dat doorgaat naar de eindronde hangt af van het aantal 

poules/inschrijvingen (waarbij er iets meer spelers uit de hoogste poules zal doorgaan 
naar de eindronde). Meer informatie hierover volgt zodra de inschrijvingen zijn afgesloten. 

• Bij gelijke stand gaat de speler met de beste verhouding aantal punten / aantal gespeelde 
wedstrijden. Indien deze verhouding gelijk is zal een loting uitsluitsel brengen. 

Voor verdere vragen kan je altijd terecht bij Tom Altmann op tel nr +32 472 50 54 88 - of mailen 
naar edcup@tsas.be. 
 
We wensen iedereen heel veel tennis plezier! 
 


