CLUBKAMPIOENSCHAPPEN
WOENSDAG 16 JUNI
t/m ZATERDAG 22 JUNI
Wat gebeurt er op het clubtoernooi in 2019?
Van woensdag 12 t/m zondag 16 juni wordt gestreden om de
enkelspelkampioenschappen.
Zondag 16 juni t/m
dubbeltoernooi gehouden.

zaterdag

22

juni

wordt

het

Jeugd: zaterdag 15 juni t/m zaterdag 22 juni
Kan elk lid van tv De Delftse Hout meedoen? Ja, natuurlijk.
Dagleden, senioren, jeugd, jong en oud.
Ook de leden van GPD en NVvH zijn welkom.
Waarom zou ik meedoen? Omdat het leuk is? Omdat je niet vrij kan tennissen in die periode? Of om andere
tennissers of clubleden te leren kennen? Omdat je een prijs kan winnen (jaarlijks meer dan 300 deelnemers en
ongeveer 80 finalisten). Omdat het echt iets van de verenigingen is? Om je titel te verdedigen? Om leuk je verjaardag
in een grote groep te vieren? Omdat je eens een categorie hoger kan meedoen en toch meer dan één wedstrijd kan
spelen? Het geen invloed heeft op je rating?
Waarom zou ik niet meedoen? Een niet te beantwoorden vraag, wat ons betreft. Als je teveel verhinderd bent? Toch
is er wel ruimte, we zijn namelijk best schappelijk, maar het moet dan wel duidelijk zijn, ook van jouw kant! Bel dan
van tevoren. Of doe maar aan één onderdeel mee.
Mogen dagleden meedoen? Ja, graag zelfs. Bij de poule-indeling letten we erop en we proberen je aan het eind van
de middag te laten spelen. We kijken bij de indeling van de dagleden ook naar de leeftijd. We proberen het verschil
dan zo klein mogelijk te houden. Geef wel op het formulier aan dat je daglid bent of vermeld dit bij de opmerkingen
op het elektronisch inschrijfformulier.
Ik kan niet altijd? Geef je verhinderingen duidelijk door. Als je ruimte wilt houden voor jezelf, geef dan alvast een
dag als verhindering, dan kun je op die dag naar de verjaardag van je schoonvader of -moeder die je toch elk jaar
vergeet. Handig als je toch eigenlijk geen verhinderingen hebt. De wedstrijden voor de eerste week krijg je in principe
van tevoren door. Dan kun je daar rekening mee houden. Uiteraard kan dit nog wel veranderen, want door blessures,
ziekte, regen, extra inschrijvingen en dergelijke moeten wedstrijdschema’s en poules soms veranderen.
Hoeveel verhinderingen mag ik hebben? Je mag twee verhinderingen per week (inclusief weekeinde) aangeven,
maar dubbelkoppels mogen geen overlappende afzeggingen hebben. Dus niet om en om verhinderd zijn. Maximaal
één dag in het weekeinde. Als je een geheel weekeinde weg bent, dan verwachten we dat je bijvoorbeeld zondagavond
beschikbaar bent. We letten er wel op dat je niet je hele toernooi in de eerste dagen achter de rug hebt.
Spelen we een afvalsysteem of poules?
Dubbels:
afvalsysteem met verliezersronde.
Herensingles in de categorie 2 t/m 4:
afvalsysteem met verliezersronde.
en de dames- en herendubbels 2 t/m 4: (waarschijnlijk) in een afvalsysteem (met verliezersronde).
Overige enkelspelen:
poulesysteem. Heren 5-7 in principe op basis van rating.
Jeugdtoernooi:
poulesysteem.
Uiteraard hangt het uiteindelijk ook af van het aantal inschrijvingen.
Hoeveel wedstrijden speel ik in het enkelspel? We spelen meestal in poules, dus het moet al heel gek lopen, wil je
niet minstens drie partijen spelen.

Kan ik teveel spelen? Ja, dat kan zeker, zeker met het spelen in poules. Je speelt al gauw drie potjes en dan gaan de
nummers twee of drie vaak ook door. Wil je niet zo vaak, doe dan maar één onderdeel mee. Of schrijf in een wat
hogere categorie in. Dan heb je ook nog een leuke uitdaging.
Hoe gaat het in de categorieën 2 t/m 4? De heren- en damesenkels in dit onderdeel starten op zaterdag de 15e juni.
Het vervolg is nog niet helemaal duidelijk (ook afhankelijk van wensen en deelnemeraantal).
De herendubbel in dit onderdeel zijn een week later en zullen wellicht in verkorte sets worden gespeeld )afh. Van
aantal deelnemers’. Damesdubbel 2 t/m 4 zijn in de gehele week plaatsvinden.
Ook de mix 2 t/m 5 zullen we door de weeks spelen en op andere momenten in de weekeinden. Anders zou het wat
betreft speeldrukte ook wat te gek worden.
Kan ik uitslapen? Nou doordeweeks van ons zeker wel, want dan beginnen we pas na 18.00 uur. Voor de dagleden
soms iets eerder (als we de poules wat vol krijgen). In de weekeinden beginnen meestal om 10.00 uur. Als het in de
loop van het toernooi veel regent, zullen we dit misschien aan moeten passen.
Hoe laat speelt de jeugd? Je speelt doordeweeks vanaf 16.00 uur tot ongeveer 18.30 uur. Op woensdag beginnen we
eerder met de jongere jeugd. We proberen we veel te spelen op de woensdag- en vrijdagmiddagen. Dat kan betekenen
dat je lekker twee keer op een middag kan spelen.
In de weekeinden speel je tussen de senioren, waar we wel aan aantal jeugdwedstrijden op dezelfde tijd plannen (kan
je moeder mooi bij jou en je broertje kijken).
Let op: Als je als jeugd meedoet aan het volwassenentoernooi kan het zijn dat je later op de avond moet spelen! Denk
hier dus over na!
Ik kom vaak pas om 18.30 uur thuis en kan dan niet om 18.00 uur spelen. Wat nu? Zet dat op je inschrijving.
Maar, als je om 18 uur kan, kan je vaak direct de baan op en hoef je niet te wachten……
Ik zit nog op school. Wordt daar rekening mee gehouden? Ja, in principe spelen we op het eind van de middag en
in het weekeinde.
Ik zit op voetbal/hockey/handbal/korfbal/gitaarles/pianoles en kan zaterdag/zondag niet tennissen. Leuk! Wel
veel hobby’s! Maar misschien is het wel mogelijk om aan het begin van de ochtend of aan het eind van de middag een
potje te spelen. Ook hier geldt: laat het ons zo snel mogelijk weten dan kunnen wij er rekening mee houden.
Mag ik twee enkelspelonderdelen of drie dubbels meedoen? Nee, dat mag niet. Let wel op dat je niet aan veel
andere toernooien meedoet, want dan speel je je drie slagen in de rondte.
Ik heb geen dubbelpartner tot mijn beschikking?! En je wilt wel dubbelen? Geef het aan op je formulier, dan
kijken wij of we iemand kunnen vinden.
Doen jullie nog wat leuks?
Op zaterdag 22 juni is er een BBQ, er loterij en afsluiting/prijsuitreiking. Hou sites en facebook in de gaten. Ook het
minitennistoernooi, voor de kleinsten is er op de 22e.
En we doen dit jaar weer ‘Heel De Delftse Hout bakt’ (zondag 16 juni).
Telt het parktoernooi mee voor DSS? Nee.
Dat is hartstikke leuk. Ik doe mee, maar hoe kan ik eigenlijk inschrijven? Via internet, via onderstaande links
(eventueel via formulier op park):
Enkelspeltoernooi:
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=25470E84-4503-4D73-BEBA78E355722455
Jeugd én dubbel toernooi: https://www.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=278CB7C5-BD20-4AC9-8694FB9E002DBB79
of via de website van tv De Delftse Hout:
http://www.dedelftsehout.nl
We zijn ook op Facebook te volgen:
www.facebook.com/ckddh
De wedstrijdleiding van het Clubtoernooi.

