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Informatie Riteco Notariskantoor Winter Tenniscompetitie 2022-2023

Tennisvereniging Zuid-Berghuizen (TZB) organiseert vanaf volgende maand weer de alom
bekende Wintertenniscompetitie voor senioren (dames en heren teams), dit jaar ook weer
met dezelfde sponsor zoals de naam RITECO NOTARISKANTOOR Winter Tennis
Competitie al aangeeft.
De 1e wedstrijdavond is op dinsdag 25 oktober. De voorjaarsvakantie kan eventueel gebruikt
worden om in te halen. De laatste wedstrijdavond voor de kerst is op dinsdag 20 december
met een eventueel inhaalprogramma op donderdag 22 december en dan begint de
winterstop. Vanaf dinsdag 10 januari 2023 gaan we verder met het programma. De laatste
wedstrijden plannen we eind maart 2023.
De feestavond met prijsuitreiking staat gepland voor donderdag 30 maart 2023.

Uitleg competitie
Er wordt gespeeld op de dinsdag- en de donderdagavond. Elk team speelt samen vier partijen
achter elkaar. Een team begint op twee banen en speelt 45 minuten. Direct daarna worden de
volgende twee partijen gespeeld, echter met andere koppels. Een partij duurt dus, met inbegrip
van baanwissel en inspelen, 45 minuten. Begin/einde wedstrijd wordt aangegeven d.m.v. een
duidelijk signaal. De eerste vier teams beginnen om 19.00 uur en komen om 20.30 uur van de
banen. Dan komen vier nieuwe teams op de banen die tot 22.00 uur spelen.
Het blijft toegestaan om tijdens de tweede 45 minuten (de 3e en 4e partij) andere spelers/-sters
in te zetten dan de spelers die de eerste 45 minuten (1e en 2e partij) hebben gespeeld. Zij
moeten er echter wel voor zorgen dat ze nadat de eerste partijen gespeeld zijn, klaar staan
om in te vallen.
Promotie/degradatie
Ook voor deze competitie wordt zoveel mogelijk de promotie-/degradatieregeling voor het
volgende seizoen toegepast enkele uitzonderingen daargelaten om een goede poule-indeling
te krijgen. De teams spelen het gehele winterseizoen in dezelfde poule. Eind maart 2022 wordt
de eindstand opgemaakt. Tussentijds kun je de verrichtingen van je team terugvinden op het
publicatiebord in ons clubhuis en via onze website www.tvzuidberghuizen.nl. Wij zullen ernaar
streven dit zo geregeld mogelijk te doen.
Vervangers/invallers
Mocht je een vervanger nodig hebben, zoek dan zoveel mogelijk een speler die qua sterkte in
je team past. We vertrouwen hierbij op je sportiviteit en het gezonde verstand. Je dupeert
tegenstanders als je met een incompleet team of helemaal niet verschijnt! Indien een team
niet aanwezig is terwijl het wel gepland staat, wordt deze wedstrijd als een “verliespartij”
beschouwd. De tegenstander krijgt er in dit geval 2 punten bij. De wedstrijd wordt niet
ingehaald. Laat het echter niet zover komen en vervul je sportieve plicht.
Zorg dus tijdig voor vervangers en laat dit niet op de laatste dag aankomen!
Puntentelling/wedstrijdformulier
We spelen geen sets. De games worden doorgeteld. Bij het horen van het eindsignaal wordt
direct gestopt en de op dat moment bereikte gamestand is de eindstand. Alleen uitgespeelde

games leveren punten op! Winst levert 2 punten op. Bij een gelijkspel krijgen beide teams 1
punt en bij verlies geen punten. Na afloop zorgen beide aanvoerders ervoor dat de
eindstanden van de gespeelde partijen op het wedstrijdformulier worden ingevuld. Na invullen
en ondertekening moet dit formulier in de WITTE bus in de hal van het clubhuis worden
gegooid.
Hoe te handelen bij slecht weer c.q. onbespeelbare banen?
Hiervoor kun je onze website raadplegen www.tvzuidberghuizen.nl. Direct op het eerste
scherm vind je bovenaan een melding, waarin staat of de wedstrijden doorgaan of niet om
uiterlijk 18.00 uur op de betreffende speeldag. Bij afgelasting moet je zelf je teamleden
inlichten! Ook dit jaar geldt dat, als een team i.v.m. slechte weersomstandigheden niet wil
tennissen, er niet wordt getennist.
Er worden dan ook geen punten toegekend. Bij het niet doorgaan van een geplande wedstrijd,
vervalt deze. We rekenen hierbij wel op ieders sportiviteit. Indien een al gestarte partij wordt
gestaakt door weersomstandigheden of een blessure wordt de op dat moment behaalde score
ingevuld op het wedstrijdformulier.
Een ander belangrijk punt dat wij onder je aandacht willen brengen is, dat het niet mogelijk is
om onderling wedstrijden van tevoren af te gelasten. Afgelastingen gebeuren alleen door leden
van de organisatie en dus niet door de aanvoerders!
Inschrijfkosten
Deze bedragen € 10,00 per opgegeven persoon voor het hele toernooi. Het inschrijfgeld moet
vóór de eerste wedstrijd door de aanvoerder per team worden overgemaakt op
rekeningnummer NL09RABO0169129578 o.v.v. Wintercompetitie 2022-2023, het
teamnummer en de naam van de aanvoerder/ster. Teams die vorig jaar hebben deelgenomen
en het inleggeld hebben betaald zijn vrijgesteld van inschrijfgeld voor dit seizoen.
Kantinedienst
Nu de indeling van de wedstrijden bekend is zouden we de TZB-leden willen vragen zich in
te schrijven voor een bardienst op dinsdag of donderdag. We moeten het namelijk met zijn
allen doen en na afloop even gezellig nazitten kan niet zonder een goed draaiende
kantinedienst. De inschrijving gaat via de club app. Onder dienstenplanner in de clubapp kun

je eenvoudig zelf je bardienst plannen op de gewenste dag.
Mailen naar bardienst@tvzuidberghuizen.nl kan ook. Vermeld dan je naam en telefoonnummer en met wie je wilt draaien. Dan neemt de commissie telefonisch contact op om de
bardienst te plannen.
Bij voorbaat dank.
AVG-regels
Indien u er bezwaar tegen hebt dat het telefoonnummer en emailadres van de aanvoerder
verspreid wordt via het speelschema in de kantine en/of via de email wilt u dit dan melden via
wtc@tvzuidberghuizen.nl
Bereikbaarheidsschema
Tot aan het einde van de competitie is Irma Jansen (tel. 06-25404817) het aanspreekpunt
betreffende vragen. (ook i.v.m. inhaaldata). Vragen over bijzonderheden of wijzigingen gaat
ook via haar. Alleen per telefoon of whatsapp (niet per email).

VEEL PLEZIER EN SUCCES GEWENST TIJDENS HET KOMENDE WINTERSEIZOEN!!

