
 
OPEN GELDERS KAMPIOENSCHAP damesdubbel /herendubbel 

 DYNAMICTENNIS  
te Gendt 2 november 2019. 

 
datum:   2  november 2019  
accommodatie: sportaccommodatie Walburgen, Nijmeegsestraat 65c, 6691 CM Gendt , tel. 0481-428780 
   Er zijn 7 banen. 
aanvang:  9.30 uur (zaal open 9.00 uur) 
organisatie:  werkgroep Oost -Gelderland van de DTBN, Old Dutch Gendt 
toernooileider:              Els van der Kemp 
toernooicommissie:       Gerrit Vink, Thea Verdijk 
speelklassen:  Er wordt alleen damesdubbel en herendubbel gespeeld in de 55- en de 55 + -klasse.  
speelwijze:   ’s Morgens zijn er poulewedstrijden. ’s Middags vormen de winnaars van elke poule een 

  nieuwe poule (A- klasse), de nummers 2 spelen dan in de B -klasse. De  overige spelers    
   worden over de andere te vormen  poules verdeeld (C en D  klasse). Er is na de middagpauze  

een zelfde programma  als ’s morgens, maar met andere spelers in de poules. Hierna zijn de 
prijswinnaars bekend. Deze speelwijze kan anders worden indien het aantal aanmeldingen 
niet in deze opzet past. 

speelwijze:  Er wordt  in meerkampen gespeeld,. 
We spelen 1 game per wedstrijd met 2 punten verschil. Bij 10 punten wordt er gewisseld van 
speelhelft en ontvanger. Bij een kleine poule worden 2 games gespeeld. 

   Er wordt gespeeld volgens het toernooireglement van de DTBN. 
inschrijving: Men schrijft zich in voor de hele dag. Een dubbel van een 55- en een 55+ speler doet mee in 

categorie 55-. 
 De inschrijving staat open voor alle leden van de DTBN.  

aantal inschrijvingen: Als het toernooi vroegtijdig is volgeboekt ontvangt u bericht. We kunnen maximaal 
35 dubbels plaatsen. 

inschrijfadres:  Mevrouw E. van der Kemp, Burg. Kehrerstraat 10, 7002 LC Doetinchem. 
                                       De heer G.J. Vink, Kampsestraat 35, 6687 AS Angeren . 
                                       Men kan niet via de site inschrijven. 
sluitingsdatum:   25 oktober 2019  of zodra het toernooi is volgeboekt. 
inschrijfformulieren: de inschrijving dient te geschieden middels bijgevoegd verzamel- inschrijfformulier. 
   Elke vereniging wijst één contactpersoon aan via wie ook de verdere correspondentie  
    verloopt. 
inschrijfgeld:  € 7,50 per persoon . 
betaling: gelijktijdig met de inschrijving op rek. nr NL 31ABNA 050.91.63.963 te Doetinchem 

t.a.v.Dutedo Doetinchem onder vermelding ‘GK nov 2019 + verenigingsnaam + aantal 
deelnemers’ 

   Inschrijving verplicht tot betaling: niet tijdige betaling kan leiden tot uitsluiting. 
Betalen per vereniging met duidelijk vermelding van het aantal personen 

prijzen:               1 voor klasse A, 1 voor klasse B, C  en D zowel voor 55-minners als voor 55-plussers indien   
                 gespeeld wordt zoals beoogd.  
deelnemers:  Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van zijn inschrijving. Zo  
                                       niet, dan kan dit tot uitsluiting  leiden tijdens het toernooi. 
   De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor de indeling aan te passen. 
sportkleding:  Het dragen van sportkleding en sportschoenen (geen zwarte zolen) is verplicht. Men dient 
   met een door de bond goedgekeurd racket te spelen    
scheidsrechters:  Iedere deelnemer is verplicht als scheidsrechter op te treden. Zorg ervoor de spelregels  

te kennen en deze toe te kunnen passen. 
 
 
Er zal een algehele pauze zijn van een half uur tot een uur. Na de pauze wordt gespeeld volgens een nieuwe 
poule-indeling 
Er is een kantine aanwezig. 
De organisatie 
 
 



 
 

Verzamel-inschrijfformulier 
Open Gelders kampioenschap  

damesdubbel/ herendubbel  
georganiseerd door werkgroep Oost-Gelderland 

 
zaterdag 2 november 2019  voor  

55-minners en 55-plussers  
in 

sporthal Walburgen te Gendt 
 
Deelnemende vereniging / stichting : ………………………………. 
 
Naam + voornaam               Eventueel  bondsnummer                  mix met nummer       BHV’ er: ja/nee 
 
1…………………..   ………………   ……………                  …… 
   
2 ………………….   ……………….   …………….              ……..  
 
3 .…………………   ………………..  ……………..             ……….  
 
4 .…………………   ……………….   …………….                 ……..  
   
5…………………..   ……………….   …………….                    …...  
        
6. ……………………   ……………….   …………….         …… 
 
7. ……………………   ……………….   ……………          ………  
  
8.…………………….   ……………….   …………….   
  
9. ……………………   ………………..  ……………..   
 
10 ……………………   ……………….   …………….   
 
11. ……………………  ……………….   …………….   
 
12. ……………………  …………………  …………….    
Dit verzamelinschrijfformulier uiterlijk 25 oktober  2019 per e-mail naar: 
 secretaris@dynamictennis.nl. en naar Gerrit Vink driegaarden@hotmail.com 
               
Contactpersoon inschrijvende vereniging :   Naam…………………………. 
      Adres: ………………………. 
      Plaats ……………………… 
      Telefoonnummer……………            



     
 
 

 

Open Gelders 
kampioenschap 
damesdubbel en 

herendubbel 
dynamictennis 

 
 

voor 55-minners , 55-plussers  
 

zaterdag 2 november 2019 
         

vanaf 9.30 uur 

            Sporthal Walburgen 
                    te Gendt 
 

Organisatie: werkgroep Oost-Gelderland van de DTBN 
 
 


