
 Clubkampioenschappen BCK 2016 
 

Data: woensdag/vrijdag 30 maart, 1, 6, 13, 15 en 20 april, 

 en 18, 20 en 25 mei. 

 
 

 

De verschillende wedstrijdsoorten 

worden weer in blokken gespeeld:  

• het dubbelspel op 30 maart, 1 en 

6 april. 

• het enkelspel op 13,15 en 20 april 

• het mix-dubbelspel op 18,20 en 

25 mei. 

 

Iedereen kan zich inschrijven voor de 

clubkampioenschappen. Onderstaande 

punten zijn van toepassing. 

 

• Zowel jeugd-, woensdag- als 

vrijdagleden kunnen meedoen. 

• De speeldagen zijn zoals 

gebruikelijk op de woensdag, met 

voor de vrijdagspelers ook de 

vrijdag. 

• We spelen in een poule systeem. 

• We delen de spelers in naar sterkte. 

• Je kan inschrijven voor enkelspel, 

dubbelspel en/of mix-dubbelspel. 

• Het is raadzaam om alle avonden 

beschikbaar te zijn, als je voor alle 

onderdelen inschrijft. Als dit niet 

mogelijk is, mag je één avond 

opgeven waar je absoluut niet kunt 

(alleen als het echt niet anders kan).  

• De 2de woensdag van elk blok moet 

je in ieder geval aanwezig zijn. Het 

onderdeel wordt op die avond met 

de finale afgesloten. 

• We beginnen elke avond om stipt 

20.30 uur op zes banen te spelen. 

Speel je tegen een jeugdlid, dan kan 

het zijn dat je al om 20.00 uur moet 

spelen. 

• Drie banen (minimaal!) blijven dus 

over voor vrij spelen. Zorg dat je 

warm bent wanneer je eerste 

wedstrijd start.  

• Het wedstrijdreglement vind je op 

de volgende pagina van deze brief. 

• Je dient je minimaal 15 minuten vóór 

aanvang van je eerste wedstrijd te 

melden bij het 

wedstrijdsecretariaat. 

• Als je een E-mail adres opgeeft, 

ontvang je voor de verschillende 

onderdelen het speelschema. Het 

schema wordt één week tevoren 

opgehangen in de zaal. 

• De prijsuitreiking vindt na elk 

onderdeel plaats, dubbel op 6 april, 

enkel op 20 april en de mix-dubbel 

op 25 mei. 
• Nieuw dit jaar is dat je kunt 

aangeven dat de TC een partner 

voor je zoekt voor de dubbel en de 

mix. 
• Dit jaar zijn de kosten per 

onderdeel zijn € 1,00. Wil je deze 

contant voldoen bij inlevering 
van het deelnameformulier? Dat 

kan bij Ellen van Dam, Annette 
Vos, Ruud Puppels of Hans Jorna. 

• Uiterlijke inleverdatum:  13 maart 

2016. 



WEDSTRIJD-

REGLEMENT 
 
• In alle poulewedstrijden spelen we nu 

om 2 gewonnen sets, dus “ best of 

three”. 

• Een met 2-0 gewonnen wedstrijd levert 

de winnaar 3 punten op, de verliezer 

krijgt geen punten. Bij een 2-1 uitslag 

krijgt de winnaar 2 punten, de verliezer 

1 punt. 

• Heren/damesenkel, heren/damesdubbel 

en mix-dubbel wedstrijden gaan tot 21 

punten; uiteraard met de bekende 

verlengings-mogelijkheden. 

• Je dient je minimaal 15 minuten voor 

aanvang van je eerste wedstrijd te 

melden bij het wedstrijdsecretariaat. 

• Wanneer 2 of meerdere spelers in een 

poule gelijk eindigen in punten, wordt 

gekeken naar de uitslag van de 

onderlinge wedstrijd. Wie dat heeft 

gewonnen staat bovenaan. 

 

In geval van twijfel beslist de organisatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij wensen iedereen prettige en 

sportieve clubkampioenschappen toe. 

 

Ellen 030-6572231, Annette 030-2433280, 

Hans 0343-571371 en Ruud 030-6567736 

 

Kijk ook eens op onze website: 

www.BCKROMMERIJNSTREEK.nl 

 
Naam deelnemer: 

E-mail adres: 

Enkelspel: JA/NEE  

Dubbelspel: JA/NEE samen 

met: 

Dubbelspel: TC zoekt 

medespeler: 

JA/NEE 

Mix-

dubbelspel: 

JA/NEE samen 

met: 

Mix-

Dubbelspel: 

TC zoekt 

medespeler: 

JA/NEE 

Ik kan niet op: 

 

 

 

 

 

 


