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Van de voorzitter

Gezien de tijd van het jaar, met Sinterklaas weer in het land,
Komt m’n bijdrage voor de nieuwsbrief in rijm, als ik daar maar niet in verzand.
Zoals ik eerder eens heb vermeld, ben ik werkzaam bij de ING,
Dat bracht dit jaar voor TVStiens, een heel leuk voordeel met zich mee.
De ING heeft ons volstrekt belangeloos, een mooi bedrag van EUR 1000,- ter donatie gedaan,
Te besteden aan een nieuw speeltoestel voor de kleintjes, op onze mooie tennisbaan.
Misschien had u het al gemerkt, we hebben op ons tennispark cameratoezicht,
En conform de AVG wet leidt dat voor ons tot een meldingsplicht.
Dus zo is het gekomen, wij vonden dat idee niet gek,
Dat er nu een cameratoezicht bord hangt, vooraan op het hek.
En mocht tijdens het verblijf op het tennispark deze kennisgeving zijn weggezakt,
Zijn er op de ramen van het clubgebouw ook nog enkele camera stickers geplakt
Ten slotte wil ik nog zeggen, de maand december komt ons snel tegemoet,
Allemaal alvast hele fijne feestdagen toegewenst, in geval ik u voor die tijd niet meer ontmoet.
Rudy

De

Fijne feestdagen toegewenst!!!!
De redac e: Margot Lugtenborg en Jacq Wegman

Zondagmiddag 24 november hebben wij voor de
4de keer kunnen genieten van het Piet & Tineke Snerttoernooi.
Alle deelnemers ontvingen een mooi T-Shirt met als afbeelding een keurslagersrookworst met de tekst:

Today is my worst day.
Nadat iedereen zich in het shirt had gehesen, konden de 1ste wedstrijden gespeeld worden.
Na deze ronde hebben we met z’n allen heerlijk gesmuld van de snert van slagerij Brolsma. Samen met roggebrood
met spek en allerlei heerlijke vleeslekkernijen.
Daarna hebben we nog twee rondes met leuke tenniswedstrijden gehad.
Om 16.00 uur was het tijd om de prijswinnaars bekend te maken.
1ste prijs: Annet Brouwer
2de prijs: Eelke Ant van Dijk
3de prijs: Jan Admiraal.
Voor Titia Siebenga bleef de aanmoedigingsprijs over.
Onder het genot van een drankje werden de wedstrijden nog nabesproken en konden we terug kijken op een geslaagde middag.

Wintercompetitie 2019-2020

Dit jaar zijn we de wintercompetitie begonnen met een nieuw telsysteem.
Dit met het idee dat we een duidelijkere poulestand zouden krijgen, en dat we (niet al te lange) wedstrijden konden
uitspelen binnen 75 minuten, zodat er altijd een winnaar zou zijn.
Echter in de praktijk blijkt dat sets tot 4 (i.p.v. 6) , met in de 1e en 2e set een tiebreak tot 7 bij 4-4, en een supertiebreak als eventuele 3e set, leidt tot soms wel heel korte wedstrijden.
Dit leverde vele klachten op, en daarom hebben we besloten om de 2e helft van de wintercompetitie met ingang van
10 januari 2020 de volgende telling te hanteren:
• er wordt gespeeld om 2 gewonnen sets (tot 5) met een supertiebreak (tot 10) als eventuele 3e set
• een set is dus “uit” bij een stand van 5-0, 5-1, 5-2, 5-3 of 6-4. Bij de stand van 5-5 wordt er een
“gewone” tiebreak tot 7 gespeeld
• er is geen bel, dus elke wedstrijd wordt uitgespeeld
Op deze manier hopen we dus langere wedstrijden te krijgen, die gemiddeld in 75 minuten gespeeld kunnen worden.
Zijn er leden die graag de 2e helft van de wintercompetitie willen meespelen, dan kunnen zij zich t/m 3 januari 2020
per mail aanmelden bij: competitie@tvstiens.nl
Commissie Wintercompetitie
Klaske, Thea, Rudy en Willem

VOORJAARSCOMPETITIE 2020 (DISTRICT / LANDELIJK)
SENIOREN
Hierbij nodigen wij iedereen uit om zich in te schrijven voor de komende voorjaarscompetitie 2020.
(competitieperiode half april t/m begin juni, zie ook de onderstaande Competitiedata 2020).
De competitieopgaven moeten door onze vereniging uiterlijk 2 januari 2020 doorgegeven worden aan de KNLTB en
daarom ontvangen wij graag voor vrijdag 27 december a.s. jullie aanmelding.

Toelichting op de diverse competitiesoorten
Algemeen geldt: inschrijving voor de competitie is mogelijk voor alle leden van T.V.Stiens, spelers van andere verenigingen mogen voor T.V.Stiens uitkomen, mits daar vooraf dispensatie voor is aangevraagd.
Deelnemers aan de seniorencompetities betalen een bedrag (door het bestuur vastgesteld) van € 30,00 p.p. (voor
competities met 4 of meer wedstrijden per dag) of
€ 20,00 p.p. (voor 8&9-Tennis), zijnde een bijdrage in de kosten van de competitie (ballen, inschrijfgelden) e.d.
Inschrijven voor de competitie bij voorkeur via www.toernooi.nl (Voorjaarscompetitie T.V.Stiens 2020), of indien dit
niet lukt het inschrijfformulier op de website mailen naar competitie@tvstiens.nl of inleveren in de brievenbus in de
hal van de kantine.
Sinds 2018 is er de mogelijkheid om zonder dispensatie in 2 competitiesoorten uit te komen.
–

Dinsdag Damescompetitie: dubbelcompetitie, per wedstrijddag worden er 4 dubbels gespeeld, er is zowel
een middagcompetitie (aanvang 13.30 uur), als avond 17+competitie (aanvang 18.30 uur). Een team bestaat uit minimaal 4 dames.

–

Woensdag Heren 35+-competitie: dubbelcompetitie, per wedstrijddag worden er 4 dubbels gespeeld,
aanvang 18.30 uur. Deelname mogelijk voor heren van 35 jaar of ouder, een team bestaat uit minimaal 4
heren.

–

Donderdag 8&9-Tennis 17+-competitie: dubbelcompetitie, per wedstrijddag worden er 2 dubbels gespeeld, aanvang 18.30 uur. Een team bestaat uit minimaal 3 spelers, dames en/of heren. In deze competitie
spelen dames en heren “door elkaar”, wedstrijden tellen niet mee voor de rating. Vooral bedoeld voor beginnende tennissers met een speelsterkte 9 of 8.

–

Donderdag Heren 50+-competitie: dubbelcompetitie, per wedstrijddag worden er 4 dubbels gespeeld, aanvang 18.30 uur. Deelname mogelijk voor heren van 50 jaar of ouder, een team bestaat uit minimaal 4 heren.

–

Vrijdag Gemengd 17+-competitie: per wedstrijddag worden er 2 dubbels en 2 gemengd dubbels gespeeld. Aanvang 18.30 uur. Een team bestaat uit minimaal 2 heren en 2 dames, welke minimaal 17 jaar oud
zijn.

–

Vrijdag Dames 17+ competitie: dubbelcompetitie, per wedstrijddag worden er 4 dubbels gespeeld. Aanvang 18.30 uur). Een team bestaat uit minimaal 4 dames, welke minimaal 17 jaar oud zijn.

–

Vrijdag Heren 17+ competitie: dubbelcompetitie, per wedstrijddag worden er 4 dubbels gespeeld. Aanvang 18.30 uur). Een team bestaat uit minimaal 4 heren, welke minimaal 17 jaar oud zijn.

–

Zaterdag Heren 17+/Heren 35+-competitie: per wedstrijddag worden er 4 enkels en 2 dubbels gespeeld.
Aanvang variabel, thuiswedstrijden 13.30 uur. Een team bestaat uit minimaal 4 heren, de heren in de categorie 35+ zijn minimaal 35 jaar oud.

–

Zaterdag Gemengd/Gemengd 35+-competitie: per wedstrijddag worden er 2 enkels, 2 dubbels en een
gemengd dubbel gespeeld. Aanvang variabel, thuiswedstrijden 13.30 uur. Een team bestaat uit minimaal 2
heren en 2 dames, welke in de categorie 35+ minimaal 35 jaar oud zijn.

–

Zondag Heren/Heren 35+-competitie: per wedstrijddag worden er 4 enkels en 2 dubbels gespeeld. Aanvang variabel, thuiswedstrijden 10.00 uur. Een team bestaat uit minimaal 4 heren, de heren in de categorie
35+ zijn minimaal 35 jaar oud.

–

Zondag Gemengde-competitie: per wedstrijddag worden er 4 enkels, 2 dubbels en 2 gemengd dubbels
gespeeld. Aanvang 10.00 uur. Een team bestaat uit minimaal 2 heren en 2 dames.

–

Zondag Gemengd 35+-competitie: per wedstrijddag worden er 2 enkels, 2 dubbels en een gemengddubbel gespeeld. Aanvang variabel, thuiswedstrijden 13.30 uur. Een team bestaat uit minimaal 2 heren en 2
dames, welke minimaal 35 jaar oud zijn.

–

Zondag 8&9-Tennis 17+-competitie: dubbelcompetitie, per wedstrijddag worden er 2 dubbels gespeeld,
aanvang 13.30 uur. Een team bestaat uit minimaal 3 spelers, dames en/of heren. In deze competitie spelen
dames en heren “door elkaar”, wedstrijden tellen niet mee voor de rating. Vooral bedoeld voor beginnende
tennissers met een speelsterkte 9 of 8
SPEELDAGEN
WEEK

14

INHAALDAGEN

15

16

17

19

20

21

22

MAANDAG

6-apr

13-apr

20-apr

4-mei

11-mei

18-mei

25-mei

DINSDAG

7-apr

14-apr

21-apr

12-mei

19-mei

26-mei

WOENSDAG

8-apr

15-apr

22-apr

6-mei

13-mei

20-mei

27-mei

9-apr

16-apr

23-apr

7-mei

14-mei

10-apr

17-apr

24-apr

8-mei

15-mei

22-mei

DONDERDAG
VRIJDAG

28-mei

23

2-jun

4-jun

29-mei

18

21

27-apr

21-mei

28-apr

21-mei

29-apr

21-mei

30-apr

21-mei

1-mei

21-mei

ZATERDAG

4-apr

11-apr

18-apr

25-apr

9-mei

16-mei

23-mei

2-mei

21-mei

ZONDAG

5-apr

13-apr*

19-apr

26-apr

10-mei

17-mei

24-mei

3-mei

21-mei

* 13 april valt op een maandag (= 2e Paasdag) en wordt reglementair gezien als de zondag van week 15
Feestdagen in 2020:

Pasen:

12 en 13 april

Koningsdag: 27 april

Hemelvaart: 21 mei
Pinksteren:

31 mei en 1 juni

De volgende Nieuwbrief verschijnt ergens in februari 2020
Nader bericht hierover volgt!!!
margot57@live.nl

22

23

24

1-jun
9-jun
3-jun
11-jun
5-jun
30-mei
1-jun

INSCHRIJFFORMULIER SENIORENCOMPETITIE 2020
Naam: ____________________________________________________________
Adres: ___________________________________________________________
Pc + woonplaats: ____________________ ______________________________
Telefoon: _________________________________________________________
E-mail: ___________________________________________________________
Ik geef mij op voor de volgende competitie:
O

dinsdagmiddag damesdubbel 17+

(4xDD)

O

dinsdagavond damesdubbel 17+

(4xDD)

O

woensdagavond herendubbel 35+

(4xHD)

O

donderdag 8&9-Tennis 17+

(2xD)

O

donderdagavond herendubbel 50+

(4xHD)

O

vrijdagavond gemengd dubbel 17+

(DD-HD-2xGD)

O

vrijdag dames 17+

(4xDD)

O

vrijdag heren 17+

(4xHD)

O

zaterdag gemengd 17+

(DE-HE-GD-DD-HD)

O

zaterdag gemengd dubbel 17+

(DD-HD-2xGD)

O

zaterdag gemengd 35+

(DE-HE-GD-DD-HD)

O

zaterdag heren 17+

4xHD)

O

zaterdag heren 35+

(4xHD)

O

zondag gemengd

(2xDE-2xHE-DD-HD-2xGD)

O

zondag gemengd 35+

(DE-HE-GD-DD-HD)

O

zondag heren

(4xHE-2xHD)

O

zondag heren 35+

(4xHE-2xHD)

O

zondag 8&9-Tennis 17+

(2xD)

O

reservespeler dinsdag/woensdag/donderdag/vrijdag/zaterdag/zondag**
(**doorstrepen wat niet van toepassing is)

Eventuele voorkeur team-samenstelling: ___________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Deelnemer machtigt T.V. Stiens de competitiebijdrage éénmalig af te schrijven van
bankrekeningnummer:

_______________________________

Handtekening speler: ___________________________________________________________

Formulier voor maandag 27 december a.s. inleveren in de brievenbus in de hal van de kantine.
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