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Beste tennisvrienden en -vriendinnen, 
 
Het Vicini Open Vier Toren Toernooi is nog maar net achter de rug of we kunnen alweer een volgende 
activiteit aankondigen: ons TV Buren Straten/Buurt-Toernooi! 
 
Jullie weten vast nog wel hoe gezellig het was vorig jaar. Nou, we gaan er weer voor! Op zaterdag 13 
en zondag 14 augustus 2022 organiseren we ons derde TV Buren Straten/Buurt-Toernooi. Er kunnen 
weer max. 8 teams (bestaande uit 3 vrouwen en 3 mannen) meedoen, dus schrijf snel in, want VOL = 
VOL! 
 
De organisatie is dit jaar weer in handen van de barcommissie en ik kan jullie vertellen, die heeft er 
héééél veel zin an! 
 
Separaat tref je het inschrijfformulier aan (uiterlijk 6/8 sturen naar rosy@quaedvlieg.me). Je 
inschrijving is pas definitief nadat de teamcaptain een bevestiging heeft ontvangen. Verdere 
wetenswaardigheden lees je in onderstaand wedstrijdreglement (+ aanvullende praktische zaken). 
 
We kijken uit naar ‚the battles‘ en natuurlijk de gezelligheid ‚rondom‘! 
De Barcommissie 
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Wedstrijdreglement 3e TV Buren Straten/Buurt 
Toernooi op 13 en 14 augustus 2022 

 

1. Het 3e TVB Straten/Buurt Toernooi vindt plaats op 13 en 14 augustus 2022 op de 4 banen van 

Tennisvereniging Buren. 

2. Een team bestaat uit 6 personen, afkomstig uit één straat/buurt (uitzonderingen alleen 

in overleg met de wedstrijdleiding), die met elkaar dubbels vormen (1 dames, 1 heren en 1 

gemengd) . Het hoeven geen ‚vaste‘ dubbels te zijn, er mag onderling worden gewisseld. 

3. Minimum leeftijd voor deelname is 17 jaar.  

4. Ieder team heeft een teamcaptain, die verantwoordelijk is voor het ‘reilen en zeilen’ rondom 

zijn/haar team (incl. zorgen voor vervanging bij eventuele uitval). 

5. Bij voorkeur is minimaal 1 persoon per team niet/oud-lid; enige tennisvaardigheid is 

gewenst. 

6. Per persoon wordt het tennisniveau aangegeven (speelsterkte). 

7. Maximaal 8 teams kunnen meedoen; inschrijving van teams gebeurt op volgorde van 

binnenkomst. Uiterste inschrijfdatum is 6 augustus 2022, vol = vol. 

8. Inschrijving gebeurt door de teamcaptain middels inschrijfformulier; inschrijfgeld bedraagt  

€ 15 per persoon, te voldoen via pin; er zijn 2 lunches inbegrepen. 

9. Planning van de wedstrijden gebeurt op basis van discipline (bijv. GD Julianalaan – GD 

Kasteellaan); als team bepaal je zelf wie welke wedstrijd gaat spelen; verhinderingen en 

bezetting per wedstrijd worden binnen het team geregeld.  

10. De wedstrijden beginnen (waarschijnlijk) om 10:00 uur; eindtijd afhankelijk van het aantal 

inschrijvingen. 

11. Elke wedstrijd duurt 1 uur; dit is inclusief inspelen en vegen; de games worden doorgeteld, 

dus geen sets (bijvoorbeeld 9-6). 

12. Iedere gewonnen partij levert het team 2 punten op, een gelijkspel 1 punt, verlies 0 punten. 

13. Als aangegeven wordt dat de tijd om is, dan tellen de uitgespeelde games; de uitslagen 

worden doorgegeven aan de wedstrijdleiding. 

14. Verhinderingen worden binnen het eigen team geregeld (ruilen van partner en/of wedstrijd). 

De wedstrijdleiding wordt op de hoogte gesteld van wisselingen. 

15. Zorg dat je op tijd aanwezig bent, minimaal 15 minuten voor aanvang van de wedstrijden. 
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Praktische zaken 3e TVB Straten/Buurt toernooi: 

 

Bardienst:  

Er zijn bardiensten geregeld. Mocht blijken dat deze niet voldoende zijn, dan regelen we het verder 

met elkaar. Ook vragen we aan de teams/teamleden om gedurende de toernooidagen te helpen met 

het klaarzetten (eventueel bereiden) en opruimen van de maaltijden en vuile vaat. 

 

 

Maaltijden: 

Op zaterdag en zondag lunchen we samen van 13:00-14:00 uur (inbegrepen in inschrijfgeld).  

Zondag, aansluitend aan de laatste partijen, vindt een gezamenlijke maaltijd plaats: Sateh van de 

BBQ met nassi; deze maaltijd kost € 8,50 p.p., bij inschrijving te voldoen via pin. Je dient op het 

inschrijfformulier aan te geven of je aan deze maaltijd wilt deelnemen. 

Verder is wat betreft eten gedurende de toernooidagen de ‘gewone kaart’ van toepassing. 

 

Uiteraard is ook je niet-meespelende partner van harte welkom! 

Wel graag even aangeven op het inschrijfformulier zodat wij hiermee rekening kunnen 

houden bij onze inkopen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


