
 

 
OPEN GELDERS KAMPIOENSCHAP DYNAMICTENNIS 

dubbelspel: 
 damesdubbel, herendubbel en mixdubbel  

te Hoog-Keppel op zaterdag 25 februari 2023. 
 
datum:   25 februari 2023.   
accommodatie: sportaccommodatie Hessenhal te Hoog Keppel, Monumentenweg 30,  

6997 AH, Hoog-Keppel, tel. 0314-381476.  We kunnen over 9 banen beschikken. 
aanvang:  9.30 uur (zaal open 9.00 uur)  Eindtijd: rond 16.00 uur 
organisatie:  DTBN  
toernooileider:             Els van der Kemp 
toernooicommissie:      Jeanine Harbers, Bennie Huiskamp 
speelklassen:  Er wordt alleen dubbel gespeeld.  De splitsing is : 55 plus en 55 min. 
speelwijze:  ’s Morgens zijn er poulewedstrijden. ’s Middags worden er nieuwe poules gevormd, 

afhankelijk van de uitslag van ’s morgens.  
Er is na de middagpauze een zelfde programma  als ’s morgens, maar met andere spelers in 
de poules. De beste spelers komen in de A- poule, de volgende in B en zo verder.  
Hierna zijn de prijswinnaars bekend.  

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. 

   Er wordt gespeeld volgens het toernooireglement van de DTBN. 
inschrijving: Men schrijft zich via de site in. 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 leden van de DTBN,. 

aantal inschrijvingen: Als het toernooi vroegtijdig is volgeboekt ontvangt u bericht. Maximaal aantal dubbels is 45. 
sluitingsdatum:   11 februari 2023  of zodra het toernooi is volgeboekt.. 
inschrijfgeld:  € 8,00 per persoon. 
inschrijving Inschrijving verplicht tot betaling: niet tijdige betaling kan leiden tot uitsluiting. 
prijzen:              1 voor klasse A, 1 voor klasse B, etc. 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 uitsluitsel leiden tijdens het toernooi. 
   De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor de indeling aan te passen. 
sportkleding:  Het dragen van sportkleding en sportschoenen is verplicht. Men dient met een door de bond      
               goedgekeurd racket te spelen.    
scheidsrechters:  Iedere deelnemer is verplicht als scheidsrechter op te treden.  
 
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 
 
 
 
 


