Multi-clubcompetitie
Vind jij het leuk om vriendschappelijk wedstrijden te spelen? En dat niet alleen binnen
TVHB maar met spelers van verenigingen in de omgeving? Dan is de Multiclubcompetitie iets voor jou! Het maakt je trainingsavondje extra leuk en uitdagend!
De Multi-club Flexcompetitie is een vriendschappelijke competitie waarin je tegen spelers
van onze eigen vereniging en verenigingen uit de buurt speelt.
Iedereen kan meedoen, ongeacht speelsterkte, en je kunt meedoen in enkel, dubbel,
mix of allebei! De speeldata zijn flexibel, dus je speelt wanneer het jou uitkomt! De
wedstrijden tellen niet mee voor je rating, de wedstrijdvorm is vrij: twee gewonnen sets
of het tellen van games gedurende één uur.
Je speelt een poule met 4 tegenstanders (op speelsterkte) en je hebt 9 weken de tijd om
de vier wedstrijden te spelen. De app stelt een datum voor, maar onderling is via chat
met de tegenstanders een ander moment af te spreken. Je speelt uit of thuis.
Er start een ronde op 1 februari die zal lopen tot en met 28 maart. Deze ronde zit dus
precies vóór de voorjaarscompetitie. Meedoen kost 5€ per persoon.
Uiteraard worden de Covid-19 ontwikkelingen door de KNLTB in de gaten gehouden en
zal de KNLTB hierop tijdig aanpassingen doen indien nodig.
Ook zo enthousiast geworden als wij zijn? Meedoen? Kan heel
eenvoudig:
- Download de KNLTB Match App (iOS of Android)
- Ga naar Flexcompetities
- Zoek op Kring Breda
- Geef je op voor 1 of meerdere competities:
Kring Breda – HE
Kring Breda – DE
Kring Breda – HD
Kring Breda – DD
Kring Breda – GD
- Voor dubbelspel moeten beide spelers de app downloaden. Eén
speler geeft daarna het team op.
Voor vragen kun je altijd terecht bij knltb@scalasports.com.
Meer info op https://centrecourt.nl/matchapp.
Heb je besloten mee te doen en je gaat aan de slag, dan is het wel handig als je bij
TVHB ook de ruimte hebt om een baan af te hangen. We lossen dit als volgt voor je op:
Heb je een geplande wedstrijd bij TVHB dan stuur je bericht hierover aan ons:
cwt.tvhb@gmail.com. Wij zorgen dan dat er op jouw starttijd op jouw naam gedurende 2
uur een baan voor je gereserveerd wordt.
Voor TVHB is deze eerste ronde een test. We gaan bekijken hoeveel deelnemers TVHB
zal hebben en wat de invloed zal zijn op de baanbezetting. Het zal in ieder geval hopelijk
bijdragen aan gezellige drukte op het park en in de kantine.
Namens het CWT een hartelijke groet,
Marianne Martens
Inge Mijvis

