
 

Beste Tiebreaker,  

De inschrijving voor het komende “zomergezelligheidstoernooi 2018” is geopend!  

De grondbeginselen van dit toernooi blijven uiteraard bestaan. Gezellig een uur een sportief balletje slaan met 

clubgenoten, waarbij getracht wordt de partijen op eenzelfde niveausterkte in te delen. Nadien is er natuurlijk tijd 

voor een praatje onder het genot van een hapje en een drankje in de kantine of op het terras! 

Dit toernooi is en kan een succes blijven, wanneer iedereen zijn of haar steentje bijdraagt! 

De spelregels in het kort: 

- Periode is vanaf april t/m september 2018, op de woensdagavond; 

- Inschrijfgeld € 5,00 per deelnemer; 

- Ruim een kwartier voor aanvang van de wedstrijd aanwezig; 

- Speelrondes van 19:00 uur tot 20:00 uur, 20:00 uur tot 21:00 uur en 21:00 uur tot 22:00 uur; 

- Indien het programma vervalt vanwege onbespeelbare banen (zie website), wordt er niet ingehaald; 

- Ben je toch een keer verhinderd, zorg zelf op tijd voor een vervanger van vergelijkbare sterkte; 

- Je ontvangt minimaal een week voor aanvang per mail het speelschema. 

 

Naam:   …………………………………………………….   MAN of VROUW 

Speelsterkte dubbel: ……………………………………………………. 

Emailadres:   ……………………………………………………. 

Telefoonnummer: ……………………………………………………. 

 

Wil wel een keer wedstrijdleiding/tafeldienst draaien?     JA of NEE 

Wil wel een keer bardienst draaien? (indeling door de barcommissie!)  JA of NEE 

 

Verhinderingen (kun je ook hieronder aankruisen): …………………………………. 

 1 2 3 4 5 6 

datum 4-apr 11-apr 18-apr 25-apr 2-mei 9-mei 

week 14 15 16 17 18 19 

verhinderd             

       

 7 8 9 10 11 12 

datum 16-mei 23-mei 30-mei 6-jun 20-jun 27-jun 

week 20 21 22 23 25 26 

verhinderd             

       

 13 14 15 16 17 18 

datum 4-jul 11-jul 18-jul 25-jul 1-aug 8-aug 

week 27 28 29 30 31 32 

verhinderd             

       

 19 20 21 22 23 24 

datum 15-aug 22-aug 29-aug 5-sep 12-sep 19-sep 

week 33 34 35 36 37 38 

verhinderd             

 

Opmerkingen:………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Je kunt je opgeven door een mail te sturen, voor 15 maart, met alle noodzakelijke gegevens (zie hierboven) naar: 

    gezelligheidstoernooi@tiebreak.nl 

Groeten,  

Tom Wienk 


