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Inschrijving voorjaarscompetitie 2018 en aankondiging snerttoernooi

Beste leden,
We vestigen jullie aandacht op de volgende twee activiteiten, de voorjaarscompetitie en het snerttoernooi.
INSCHRIJVING VOORJAARSCOMPETITIE 2018
Vanaf vandaag is het mogelijk om je in te schrijven voor de voorjaarscompetitie 2018. Bijgevoegd is het
formulier met de daarop mogelijke competitievormen evenals een overzicht van de speeldata.
Het formulier dient uiterlijk VRIJDAG 1 DECEMBER 2017 bij ons ingeleverd te zijn (via e-mail of in de
brievenbus op de club).
Je kunt je individueel opgeven of als team. Opgeven voor een competitieteam is niet vrijblijvend, als je je
opgeeft, wordt er in principe 7 dagen op je gerekend. Overleg goed binnen je team hoeveel dagen je er kunt
zijn! Zijn dat er toch erg weinig, adviseren wij je om je op te geven als reserve.
We willen graag de aandacht vestigen op de instapcompetitie op zondagmiddag voor beginnende tennissers,
speelsterkte 8 en 9. Deze competitievorm biedt je de gelegenheid om in een ontspannen en gezellige sfeer
kennis te maken met competitie spelen. Er worden per competitiedag twee dubbels gespeeld en je bent in
totaal nooit meer dan twee uur bezig (compact spelen). Dit najaar heeft een team met veel enthousiasme
deelgenomen aan deze nieuwe competitievorm.
LET OP: Met ingang van de voorjaarscompetitie 2018 wordt bij alle DUBBELpartijen in plaats van een derde set
een belissende wedstrijdtiebreak gepeeld. Dit is een tiebreak waarin het team dat als eerste tien punten
heeft behaald (met twee punten verschil) de wedstrijd heeft gewonnen. Bij alle ENKELpartijen gelden de
gebruikelijke regels, dus een volledige derde set.
LET OP: Ook is met ingang van de voorjaarscompetitie 2018 de invallersregeling versoepeld.
Competitiespelers mogen een onbeperkt aantal keren per week competitie spelen voor hun vereniging, mits
deze speler niet meer dan eenmaal uitkomt in een hoger geklasseerd team. Verdere toelichting vind je in de
bijlage.
SNERTTOERNOOI 25 NOVEMBER 2017
Zaterdagmiddag 25 november vindt het jaarlijks terugkerende Snerttoernooi plaats. De wedstrijden beginnen
om 13 uur en er wordt gespeeld in indeelrondes van 45 minuten. Tussen de wedstrijden door kun je genieten
van een kop heerlijke zelfgemaakte snert! Vooraf inschrijven is niet nodig, wees echter wel een kwartier van
tevoren aanwezig.
Heb je nog vragen? Je kunt ons altijd benaderen via e-mail (tchoutrust@hotmail.com) of spreek ons even aan
op het park!
Met sportieve groet,
De TC
Anja, Collin, Gijs en Janneke

