WINTERCOMPETITIE 2019/2020
LTC DE STOOF / LTC DE SCHENGE

Meld je nu aan voor de Heren Wintercompetitie
op de all-weather tennisbanen van
LTC de Stoof in Koudekerke en LTC de Schenge in Arnemuiden



















De wintercompetitie start op zaterdag 02 november 2019 en eindigt op zaterdag 21 maart 2020.
In totaal zijn er 16 speeldagen, waarvan 8 zaterdagen in Koudekerke en 8 in Arnemuiden.
Speeltijden zijn zaterdag van 10:00-16:00 uur. In geval van een hoog aantal team aanmeldingen zal
incidenteel ook wel eens op zaterdag na 16:00 uur (met verlichting) worden gespeeld.
Beide tennisparken hebben 4 all-weather tennisbanen.
Opgave kan met een team van deelnemers die minimaal 17 jaar oud zijn. Ook niet-KNLTB leden zijn welkom
deel te nemen. Ieder team heeft een zelf gekozen naam. Teams kunnen de naam van een bedrijf, sponsor of
tennisvereniging uitdragen, maar dit is niet noodzakelijk.
Elk team speelt (minstens) 10 wedstrijden over een periode van 5 maanden. Standen en uitslagen worden
geregistreerd op www.toernooi.nl. Uitslagen tellen niet mee voor de KNLTB rating van de deelnemers.
Op een speeldag speelt een team 4 Heren Enkel (HE) en 2 Heren Dubbel (HD) partijen. Er wordt gespeeld op
tijd. De duur van zowel de HE als de HD partijen bedraagt 1 uur (inclusief inspelen). De partijen volgen elkaar
onmiddellijk op, dus elk team is 2 uur na aanvang uitgespeeld.
Individueel aanmelden kan ook! De wedstrijdleiding zal bemiddelen in het samenstellen van nieuwe teams
uit individuele aanmeldingen.
De wedstrijdleiding deelt de teams in in verschillende poules op basis van speelsterkte.
De captains delen hun eigen team in op volgorde van speelsterkte.
Bij verwachting van slecht weer worden de team captains op vrijdagavond (uiterlijk) 21:00 uur geïnformeerd
dat het programma is afgelast en wordt het gehele programma verplaatst naar een andere zaterdag.
In het clubgebouw van LTC de Stoof & LTC de Schenge kan worden gedoucht en is op elke speeldag
barbezetting aanwezig. Toeschouwers zijn van harte welkom voor een hapje en een drankje!
Kosten van deelname bedragen € 240 per team (oftewel € 6 per speler per speeldag). Van de team bijdragen
worden de wedstrijdballen aangeschaft en worden de kosten gedekt van water/stroomgebruik, verwarming
clubgebouw, baanverlichting, schoonmaak, baanonderhoud, prijzen voor de winnaars en wedstrijdleiding.
Aanmelden, inlichtingen, wedstrijdleiding: Michel Kokelaar (06-14408998) & René Hoondert (06-30952377).
Aanmelden kan tot uiterlijk 05 oktober 2019. Captains ontvangen op 10 oktober 2019 per email de indeling
van de poules en het speelschema voor de gehele periode van november 2019 t/m maart 2020.

www.ltcdestoof.nl

www.ltcdeschenge.nl

