
 

Interne Winter Competitie 
2018-2019 
 

 

Algemene informatie. 
 

1. De Interne Winter Competitie start op vrijdag 2 november 2018 en de slotavond is gepland op 

vrijdag 22 maart 2018. In principe wordt eens per 14 dagen gespeeld; afwijkingen kunnen 

gepland worden als gevolg van de weersomstandigheden of andere vrijdag-competities. 

 

2. Het inschrijfgeld bedraagt € 12,50 per persoon, met een maximum van € 75,00 per team, als een 

team bestaat uit meer dan 6 spelers. 

 

3. Ieder team draait tijdens de competitie één bardienst vanaf 20:30 uur, waarbij de hapjes worden 

verzorgd voor na afloop van de wedstrijden. Deze hapjes worden ’s middags geleverd door de 

buurtsuper van Maliskamp. Daarna wordt de bardienst overgenomen van de reguliere bardienst 

tot en met sluiting van het paviljoen. 

 

4. Tijdens de wedstrijdavonden worden door de teams 4 wedstrijden van 45 minuten gespeeld: 

1 damesdubbel, 1 herendubbel en 2 gemengd dubbels. Deze wedstrijden worden 2 aan 2 

gelijktijdig gespeeld ( dus de DD en HD gelijktijdig en de beide GD’s gelijktijdig). 

 

5. Tijdens een wedstrijd worden de games doorgeteld; er worden geen sets gespeeld. 

 

6. De aanvang van de wedstrijden is om 20:00 uur, dan 15 minuten pauze en om 21:00 uur starten 

de volgende wedstrijden. Het eind van de wedstrijden wordt aangegeven door het luiden van de 

bel. Een lopende game wordt niet afgespeeld. De stand van dat moment is de eindstand van de 

wedstrijd. 

 

7. De eindstand van de wedstrijden worden genoteerd op een wedstrijdbriefje, waarvan iedere 

wedstrijdavond een voldoende aantal exemplaren op de bar beschikbaar liggen. Ingevulde 

wedstrijdbriefjes kunnen worden ingeleverd bij een van de leden van de recreatie commissie. 

 

8. Voor ieder team worden 4 wedstrijdballen beschikbaar gesteld. Deze wedstrijdballen blijven in 

beheer bij de teams zelf, zij moeten de ballen iedere wedstrijdavond zelf weer meenemen naar 

de baan. Als die vergeten worden, dienen de leden van dat team zelf voor eigen ballen te zorgen.  

Mochten er ballen kwijtraken tijdens het spelen, is een beperkt aantal reserveballen aanwezig. 

Als die op zijn, dienen leden van het team zelf voor aanvulling te zorgen. 

 

Wij wensen iedereen veel plezier en succes in deze competitie. 

Jacqueline van Hooren 

Chris Burgers 

Jan Stekelenburg 

Tim Bouwer 

Johan de Visser. 


