
 

HANDLEIDING WINTERMIX TOERNOOI 2020 - 2021 
november 2020 t/m februari 2021 

 

PLANNING WEDSTRIJDEN 
De wedstrijden zijn door de Technische Commissie gepland en worden gespeeld op de dagen en tijden zoals 
aangegeven op het planformulier. Vergeet niet na afloop de uitslagen op het planformulier in te vullen. De 
setstanden duidelijk vermelden, doordat dit van belang is voor het verdere verloop van het toernooi. 
PS. Graag een kwartier voor aanvang aanwezig voor het drinken van een kop koffie. 
 

DATUMS 
De poule wedstrijden worden op de volgende zaterdagen om 14:30 uur gespeeld: 

7, 14 november 2020   -   12, 19 december 2020   -   9, 16 januari 2021 
De finale wedstrijden worden op de volgende zaterdagen om 14:30 uur gespeeld: 

6, 13 februari 2021 
 

BEZETTING BANEN 
De banen zijn op de wedstrijddagen voor het wintermix toernooi gereserveerd. Recreatieve tennissers kunnen op 
die tijdstippen geen gebruik maken van de banen. 
 

BALLEN 
De ballen worden klaargezet achter in de hal/garderobe ruimte. De deelnemers kunnen zelf de ballen pakken. Per 
wedstrijd maximaal 4 ballen gebruiken. Na de wedstrijd de ballen weer terugzetten !! 
 

UITSLAGEN 
De schema’s zullen regelmatig bijgewerkt worden zodat iedereen kan zien hoe men er voor staat. Ook op de 
website www.tcbeltrum.nl/senioren/wintermix zullen de uitslagen regelmatig bijgewerkt worden. 
 

WEERSOMSTANDIGHEDEN 
Mocht er vanwege de weersomstandigheden niet getennist kunnen worden, zullen de wedstrijden op de 
eerstvolgende vrije zaterdag gespeeld worden. Is dit twee weken achter elkaar niet mogelijk, dan zal er door de 
Technische Commissie voor deze wedstrijden een nieuwe datum ingepland worden. 
 

BUFFETJE 
Na de wedstrijd om ongeveer zes uur bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan een eenvoudig buffetje. De 
kosten hiervoor bedragen € 9,00 per persoon. Deelname dient voor aanvang van de wedstrijden aangegeven te 
worden op het opgaveformulier. 
PS. Overige geïnteresseerde familieleden zijn hierbij ook van harte welkom. 
 

INFO 
Zijn er tijdens de wedstrijden bijzonderheden of vragen, dan kun je deze stellen aan een van de leden van de 
technische commissie: 

Angelique Asbroek, Wendy te Boome, Niels Koster, Jerker Bennink 
 

WEDSTRIJDREGLEMENT WINTERMIX 
• Als reglement voor het WinterMix toernooi gelden de regels van de KNLTB. 

• Per speeldag speelt men 1xDD, 1xHD en 2x GD. 

• In alle partijen worden 2 sets gespeeld. 

• Elke set is 1 punt; elke partij levert maximaal 2 punten op. Per dag kunnen dus maximaal 8 punten verdiend 
worden per team. 

• Waarin dit reglement niet voorziet beslist de Technische Commissie. 
 
Wij wensen iedereen veel tennis plezier! 
Technische Commissie Tennisclub Beltrum 


