
 
 
 
 
 
Hallo allemaal,  
 

Eindelijk is het dan zover en gaan we van start met de clubkampioenschappen van 201
In de bijlagen vind je de poule -en wedstrijdindelingen van elke speel avond.
 
Hoe wordt er gespeeld? 
Een spelronde duurt 30 minuten, geen pauze tussen de speelrondes, vanwege de beschikbare tijd is 
er gepoogd  een toernooi te plannen met maximaal 4 wedstrijden op een van de speel
Er worden op vrijdag avond 25 mei ook nog enkele kruis finales gespeeld.
In de poulewedstrijden wordt gespeeld met wedstrijden van 
gehanteerd. De winnaar is degene die het eerst 21 punten heeft behaald met 2 punten verschil.
Per gewonnen set wint men 1 punt. 
Indien een speler opgeeft worden alle wedstr
met 3 maal. 
Bij niet komen opdagen van een speler of team gaat de wedstrijd ook met 21
Deelnemers zijn verplicht uiterlijk 10 minuten voor hun wedstrijd aanwezig te zijn. 
 
Wedstrijden verzetten kan in onderling overleg. Vooraf dient men de laatste wedstrijdschema’s 
op te vragen bij de toernooileiding. Daarna kan in overleg met de toernooicommissie bekeken 
worden of de wedstrijd verzet kan worden. Indien dit niet mogelijk is en de wedstrijd d
niet door kan gaan wordt de wedstrijd met  
 

 
 
HEA:  biede poule 1

e
 speelt een halve finale tegen de 2

DE:  biede poule 1
e
 speelt een halve finale tegen de 2

GDA:  biede poule 1
e
 speelt een halve finale tegen de 2

DD**         beide poule 1
e
 speelt een halve finale tegen de 2

(** A en B speelsters zijn gecombineerd):
HDA:  1

e
 en 2

e
 in de poule spelen in de finale, 3

HDB :  1
e
 en 2

e
 in de poule spelen in de finale, er is geen wedstrijd om de 3

GDB:  1
e
 en 2

e
 in de poule spelen in de finale, 3

 
 
HEB: helaas geen wedstrijden, hiervoor waren te weinig inschrijvingen
 
 
De finale tijdstip indeling voor zaterdag 2
  
  
De prijsuitreiking vindt zaterdag plaats tijdens de aansluitende festiviteit.
 
Veel succes en speelplezier, 
 
De toernooicommissie.  

 

Eindelijk is het dan zover en gaan we van start met de clubkampioenschappen van 201
en wedstrijdindelingen van elke speel avond. 

minuten, geen pauze tussen de speelrondes, vanwege de beschikbare tijd is 
er gepoogd  een toernooi te plannen met maximaal 4 wedstrijden op een van de speel

mei ook nog enkele kruis finales gespeeld. 
t gespeeld met wedstrijden van 3 sets, waarbij de normale telling wordt 

gehanteerd. De winnaar is degene die het eerst 21 punten heeft behaald met 2 punten verschil.
Per gewonnen set wint men 1 punt.   
Indien een speler opgeeft worden alle wedstrijden van deze speler als verloren beschouwd 

Bij niet komen opdagen van een speler of team gaat de wedstrijd ook met 21-0 en 21
Deelnemers zijn verplicht uiterlijk 10 minuten voor hun wedstrijd aanwezig te zijn. 

tten kan in onderling overleg. Vooraf dient men de laatste wedstrijdschema’s 
op te vragen bij de toernooileiding. Daarna kan in overleg met de toernooicommissie bekeken 
worden of de wedstrijd verzet kan worden. Indien dit niet mogelijk is en de wedstrijd d
niet door kan gaan wordt de wedstrijd met  3 maal  21-0 verloren door degene die niet kunnen

speelt een halve finale tegen de 2
e
 uit de andere poule, op vrijdag avond

speelt een halve finale tegen de 2
e
 uit de andere poule, op vrijdag avond

speelt een halve finale tegen de 2
e
 uit de andere poule, op vrijdag avond

speelt een halve finale tegen de 2
e
 uit de andere poule, op vrijdag avond.                                                                

zijn gecombineerd): 
in de poule spelen in de finale, 3

e
 en 4

e
 spelen de troost finale, op zaterdag middag 

in de poule spelen in de finale, er is geen wedstrijd om de 3
e
 plek

in de poule spelen in de finale, 3
e
 en 4

e
 spelen de troost finale, op zaterdag middag 

geen wedstrijden, hiervoor waren te weinig inschrijvingen 

finale tijdstip indeling voor zaterdag 26 mei volgt nog, 

De prijsuitreiking vindt zaterdag plaats tijdens de aansluitende festiviteit. 

 

Eindelijk is het dan zover en gaan we van start met de clubkampioenschappen van 2017-2018. 

minuten, geen pauze tussen de speelrondes, vanwege de beschikbare tijd is 
er gepoogd  een toernooi te plannen met maximaal 4 wedstrijden op een van de speel avond.  

arbij de normale telling wordt 
gehanteerd. De winnaar is degene die het eerst 21 punten heeft behaald met 2 punten verschil. 

ijden van deze speler als verloren beschouwd  

0 en 21-0 verloren. 
Deelnemers zijn verplicht uiterlijk 10 minuten voor hun wedstrijd aanwezig te zijn.  

tten kan in onderling overleg. Vooraf dient men de laatste wedstrijdschema’s 
op te vragen bij de toernooileiding. Daarna kan in overleg met de toernooicommissie bekeken 
worden of de wedstrijd verzet kan worden. Indien dit niet mogelijk is en de wedstrijd daardoor 

0 verloren door degene die niet kunnen. 

uit de andere poule, op vrijdag avond 
uit de andere poule, op vrijdag avond 
uit de andere poule, op vrijdag avond 

uit de andere poule, op vrijdag avond.                                                                

spelen de troost finale, op zaterdag middag  
plek 

spelen de troost finale, op zaterdag middag  


