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Het KNMI voorspelde het al eind 2015: 
Nederland krijgt mogelijk te maken met 

een nat voorjaar. Dat komt door El Niño, een weersverschijnsel rond de 
Grote  Oceaan.  

 
Toch wordt er in april 2016  volop tennis gespeeld.  
Zo kunnen we terugkijken op een geslaagd openingstoernooi op zondag 3 
april. 
Vanaf 8 april nemen 6 teams deel aan de voor-
jaarscompetitie 2016. 
En de tennislessen zijn gestart met ingang van 
dinsdag 12 april . 
Daarnaast zijn op vaste tijden diverse groepen, 
maar ook individuen aan het spelen op onze 
kunstgras- en gravelbanen.  
En na afloop van het tennissen, is het goed toeven  in de opgeknapte ten-
niskantine van TC Volharding. 
 
Het bestuur is momenteel druk doende met de voorbereidingen van een  
2-tal toernooien: het Geuldaltoernooi en het 
                                GMCK (Groot Meerssense Club Kampioenschappen)                                
                       

Het GMCK, direct na de voorjaarscompetitie is als eerste toernooi 
voor het toernooien-seizoen, de  gelegenheid om in het spelritme te 
komen en te blijven!  
Om er een geweldig toernooi van te kunnen maken hoopt de organisa-
tie op een record aantal inschrijvingen. 
Wij als bestuur, hopen op een grote deelname van leden van TC Volhar-
ding. 
Het Geuldaltoernooi is het jaarlijks terugkerend toernooi van de 
eigen club. Naast een nieuwe toernooileider , Sven Vroemen, heeft het 
toernooi een nieuwe uitdaging , door het toevoegen van de categorie 

enkel en spelcategorie 8.                      Jij doet toch ook mee ? 
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Groot Meerssense Club Kampioenschappen 

 

Wanneer:               van maandag 6 juni t/m zondag 19 juni a.s.  
                                   met uitzondering van zaterdag 11 en zondag 12 juni  
 
Voor wie:                deze is toegankelijk voor alle leden  
                                    van de tennisclubs van Groot Meerssen. 
 
Wedstrijdtypes:   enkel, dubbel en gemengd  
 
In de categorieën:  
            Jeugd t/m 11 jaar (rood, oranje en groen, spelen enkel op zaterdag 18 juni) 

Jeugd 12 t/m 16 jaar,  
Senioren 17+ en 50+ers.  

 
Dus ga vast op zoek naar een partner. “Vreemd” gaan mag ook, als beide spelers 
maar lid zijn in Groot Meerssen.  
De poulewedstrijden worden gespeeld op alle 4 de tennisparken in Groot 
Meerssen. 
 
De finales worden gespeeld in het weekend van zaterdag 18 en zondag 19 
juni op het tennispark van TC Bunde. 
 
 
Inschrijven kun je vanaf nu middels Toernooi.nl  (zoek op GMCK 2016) of door 
gebruik te maken van onderstaande link: 
http://www.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=AE88D019-A990-417C-
9497-4C8565851A6C  

Een volledig Reglement vind u op de volgende pagina 

Wie graag wil meedoen, maar ondanks deze informatie 
hulp nodig heeft bij de inschrijving, neem gerust 
contact op met het bestuur van TC Volharding door een 
email te sturen naar het secretariaat. U kunt daarbij 
gebruik maken van bijgevoegde link. 

 

 

 

 

http://www.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=AE88D019-A990-417C-9497-4C8565851A6C
http://www.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=AE88D019-A990-417C-9497-4C8565851A6C
mailto:secretaris@tcvolharding.nl
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Reglement clubkampioenschappen Groot Meerssen 2016 

1. Deelname staat open voor leden van de organiserende clubs TC Bunde, TV de Pletschmeppers, TV de  

   Gewannen en TC Volharding. 

2. Er wordt gespeeld in de volgende categoriee n:  a. Jeugd t/m 11 jaar (Rood, Oranje, Groen) 
                                                                                b. Jeugd 12 tot 17 jaar 
                                                                                c. HE,DE,HD,DD,GD 17+ 
                                                                                d. HE,DE,HD,DD,GD 50+ 
3. Het toernooi vindt plaats van maandag 6 juni t/m zondag 19 juni 2015. Zaterdag 11 en zondag 12 juni  

     vervallen als speeldagen. Het weekend van 18 en 19 juni is het finaleweekend. 
4. De wedstrijden worden gespeeld op de parken van alle organiserende clubs. Per dag wordt door de  
    wedstrijdleiding bepaald bij welke vereniging alle wedstrijden van die dag worden afgewerkt. Hier mag 

    niet door de deelnemers van worden afgeweken. Het finaleweekend zal plaatsvinden bij TC Bunde. 
5. Het toernooi wordt zowel op kunstgras, smashcourt als op gravel gespeeld. De lokale wedstrijdleiding  
    bepaalt dagelijks op welke ondergrond die dag de wedstrijden gespeeld zullen worden. Tijdens de fina- 
    ledag kan indien nodig naar de indoorbanen in Meerssen uitgeweken worden. 

6. Er wordt gespeeld om twee gewonnen sets met in elke set een eventuele tiebreak. 
7. De wedstrijden worden gespeeld op maandag t/m vrijdag vanaf 17:00 uur voor de jeugd, en vanaf  
   19:00 uur voor senioren (17+), zaterdag en zondag vanaf 12:00 uur. Er wordt zo nodig met kunstlicht 
    gespeeld. Er zullen slechts twee rondes per baan per avond gespeeld worden, om 19:00 en 20:30 uur.  

    Wedstrijden die na 22:30 uur nog moeten aanvangen hoeven niet gespeeld te worden en kunnen in over- 
    leg met de wedstrijdleiding worden verzet naar een ander tijdstip. 

8. De wedstrijden van de jeugd t/m 11 jaar worden gespeeld op zondag 19 juni. 
9. De inschrijving sluit op 30 mei 2016 om 23:59 uur. Inschrijving is mogelijk voor maximaal 2 onder- 

    delen 
10. Deelnemers worden uiterlijk vrijdag 3 juni per e-mail op de hoogte gebracht van de aanvang van de  
      eerste wedstrijd. Per ingeschreven koppel wordt 1 deelnemer gemaild. Indien U op 3 juni 23:59 geen  

      oproep heeft ontvangen dient U op 4 juni tussen 10:30 en 12:00 uur contact op te nemen met de toer- 
      nooicommissie. 

      Voor de volgende wedstrijden dient men zelf te informeren bij de wedstrijdleiding of de planning via  
      internet in de gaten te houden. 
11. Deelnemers melden zich bij de wedstrijdleiding minimaal 15 minuten voor de eerste wedstrijd. Het 

      niet voldoen hieraan kan uitsluiting tot gevolg hebben. 

12. De wedstrijdleiding heeft het recht om bij onvoldoende deelname een of meerdere categoriee n te laten 

       vervallen of samen te voegen. 
13. In geval van overmacht mag de wedstrijdleiding beslissen om de partij te spelen in verkorte sets, sud- 

      den death of in twee gewonnen sets met als derde set een super tiebreak. 
14. Alle deelnemers dienen in het finaleweekend beschikbaar te zijn. 
15. Bij inschrijving voor 1 categorie mogen maximaal 5 verhinderingen per persoon worden opgegeven.  
      Deelnemers die in twee categoriee n spelen mogen 3 dagen verhinderd zijn. Denk hieraan ook aan de  
      verhinderingen i.v.m. deelname aan de competitie! Jeugdleden t/m 17 jaar mogen geen verhinderingen  

      hebben, omdat ze alleen in het finaleweekend spelen. 
16. Bij inschrijving voor HD,DD, of GD dient de partner zelf ook in te schrijven. Wel is het mogelijk in te 
      schrijven zonder partner, als je wilt dat de toernooileiding een partner zoekt. 
17. De toernooicommissie is niet aansprakelijk voor enig letsel, noch voor enig verlies of beschadiging van 
      persoonlijke eigendommen tijdens het toernooi. 

18. Er wordt gespeeld met door de KNLTB goedgekeurde tennisballen. 
19. In gevallen niet voorzien in dit reglement beslist de toernooileiding. 
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1. Deelname staat open voor leden van de KNLTB en buitenlandse spelers/speelsters aangesloten bij de FILT. 

2. Het toernooi vindt plaats in de week van 20 t/m 26 juni 2016. Er wordt gespeeld van maandag t/m vrijdag vanaf  

   17.30 uur, vrijdagmiddag eventueel vanaf 14.00 uur en zaterdag en zondag vanaf 09.00 uur. Laatste partij circa  

   22.00 uur. Finales op zondag. Bij veel inschrijvingen kan er besloten worden om in het voorgaande weekend al 

   partijen te spelen. 

3. Het toernooi wordt zowel op kunstgras als op gravel gespeeld met door de KNLTB goedgekeurde ballen. 

4. De inschrijving sluit 12 juni om 23.59 uur. Inschrijving is mogelijk voor maximaal 2 onderdelen. 

5. Er wordt gespeeld om 2 gewonnen sets, bij de stand 6-6 wordt in elke set de tie-break toegepast. De reglemen- 

     ten van de KNLTB zijn van toepassing, zo ook het SPS-systeem. 

6. Het toernooi wordt in alle rubrieken ingedeeld en gespeeld op rating volgens het bepaalde in deze bijzondere 

    wedstrijdbepalingen. Inschrijving in alle rubrieken geschiedt zonder speelsterkteaanduiding. Voor meer informa- 

    tie hierover kunt u terecht bij www.knltb.nl. 

7. Het inschrijfgeld bedraagt € 10,-per persoon per onderdeel. Voor aanvang van de eerste wedstrijd dient dit  

     bedrag te worden betaald. Bij terugtrekking van de inschrijving na 12 juni 2016 blijft men verplicht het inschrijf- 

     geld te voldoen. 

8. Deelnemers worden tijdig op de hoogte gebracht van de aanvang van de eerste wedstrijd. Voor de volgende  

    wedstrijden dient men zelf te informeren bij de wedstrijdleiding. Per ingeschreven koppel wordt 1 deelnemer  

    gebeld. 

9. Deelnemers melden zich bij de wedstrijdleiding minimaal 15 minuten voor de eerste wedstrijd. Het niet voldoen  

     hieraan kan uitsluiting tot gevolg hebben. Het is niet toegestaan om in deze week deel te nemen aan een ander  

     toernooi.Overtreding van deze bepaling betekend uitsluiting van beide toernooien en een melding bij de KNLTB. 

10. De wedstrijdleiding heeft het recht om bij onvoldoende deelname één of meerdere categorieën te laten ver- 

       vallen of samen te voegen. 

11. Voor de deelnemers is de spelerspas verplicht, welke u voor de aanvang van de eerste wedstrijd dient te over- 

       leggen. 

12. Er dient gespeeld te worden in gepaste tenniskleding. De reclamecode is van toepassing. 

13. De toernooicommissie is niet aansprakelijk voor enig letsel, noch voor enig verlies of beschadiging van  

      persoonlijke eigendommen tijdens het toernooi. 

14. Bij ieder onderdeel zijn er in principe twee prijzen, bij drie deelnemers slechts één prijs. 

15. In geval van overmacht mag de wedstrijdleiding beslissen om de partij te spelen in verkorte sets, sudden death 

       of in twee gewonnen sets met als derde set een tie-break. 

16. Deelnemers dienen in principe de hele week en het finaleweekend beschikbaar te zijn, bij te veel verhindering  

      kan deelname geweigerd worden. Deelnemers die in twee categorieën spelen mogen slechts 1 dag verhinderd  

      zijn. 

17. Er wordt gespeeld volgens het wedstrijd-en toernooireglement 2016. 

18. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding. BIJZONDERE WEDSTRIJD 

       BEPALINGEN 

19. De indeling van alle rubrieken geschiedt in schema’s met een maximale bandbreedte in rating van 1.0000 van 

      het gemiddelde van beide partners, tenzij de wedstrijdleider met uitdrukkelijke toestemming van de bonds- 

      gedelegeerde anders beslist. Indeling in schema’s met een kleinere bandbreedte is mogelijk. 

20. De actuele rating wordt bepaald op 12 juni 2016 om 23:59 uur aan de hand van de dan geldende ratingstand  

      volgens de gegevens van de KNLTB, tenzij de wedstrijdleider met uitdrukkelijke toestemming van de bonds- 

      gedelegeerde anders beslist. 

21. In het geval waarin bovenstaande bepalingen niet voorzien, beslist de wedstrijdleider, voor zover deze  

      verantwoording niet aan anderen is opgedragen.              

 

 

Contactpersoon Geuldaltoernooi : 

Naam: S.A.G.M. Vroemen 

Telefoon: 0031 6 21285625 

  E-mail: geuldaltoernooi@tcvolharding.nl 
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Interesse in competitie spelen? 

Ieder lid van een competitieteam 

dient zich voor 25 mei 2016 via 

email individueel aan te melden bij 

de technische commissie, 

teco@tcvolharding.nl, onder ver-

melding van: 

 naam,  

 tel.nr.   

 KNLTB nr.  

 om welke competitiesoort het 

gaat. 

 Per team dient 1 lid zich tevens 
aan te melden als aanvoerder van 
het team 

 Per team dienen minimaal 4 leden 
worden aangemeld 

 Leden die deelnemen aan de com-
petitie zijn hiervoor een bedrag 
van €30 p.p. verschuldigd aan de 
vereniging.  

 De kosten  bij terugtrekking van 
een team zullen op de  be-
treffende teamleden worden ver-
haald.. 

 

Aanmelden Najaarscompetitie 
2016 

Vanaf woensdag 4 mei t/m 31 mei kan er door de club worden ingeschreven 

voor de Najaarscompetitie 2016 bij de KNLTB. 

 De competitiesoorten in de Najaarscompetitie 2016 worden op basis 

van ploeggemiddelden ingedeeld in klassen.   

 Bij het indelen wordt uitgegaan van de actuele rating van de spelers op 

het moment  van inschrijving. 

 Voor de verschillende competitiesoorten gelden leeftijdsbeperkingen. 

 Een overzicht van alle competitiemogelijkheden ontvangt u als aparte 

bijlage bij deze nieuwsflits. 

Aanvangstijden: 

 alle avondcompetities :                                        19.00 uur 

 Vrijdag variabel tussen:                                       11.00-13.00 uur 

 Zaterdag variabel tussen:                                       9.00-14.00 uur 

 Zondag 40+ 50+ 60+ 70+ :                                   13.00 uur  

 Zondag overige competities variabel tussen:  9.00-14.00 uur  

mailto:teco@tcvolharding.nl
mailto:teco@tcvolharding.nl

