Interne competitie 2018
Waarom de Interne Competitie?
DOELSTELLING
De ICC stelt zich ten doel een langdurig evenement te organiseren, waarbij de meer
recreatief ingestelde leden zich kunnen bekwamen in het spelen van wedstrijden. Daarbij
staat de gezelligheid binnen de teams en tussen de teams onderling voorop. Hiermee wordt
een gezellige sfeer op ons park beoogd.
Bovendien zullen er nieuwe tenniscontacten ontstaan en zal de schroom worden
weggenomen om aan andere activiteiten van de vereniging mee te doen. Uiteindelijk dient
de interne competitie mede een mogelijke springplank te zijn naar externe activiteiten zoals
de KNLTB competities en open toernooien.

Wij wensen u een prettige tijd in de IC toe,
Willem Pelgrom en Jan Kok.
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WEDSTRIJDREGLEMENT INTERNE
COMPETITIE 2018
1.

De Interne Competitie (IC) staat open voor alle seniorleden van LTC HOFGEEST.

2.

De organisatie van de inschrijvingen, evenals de bepaling van de teamsamenstelling,
plaatsing in de poules etcetera, is in handen van de wedstrijdleiding.
Plaatsing geschiedt in volgorde van inschrijving (maximaal 16 teams). Inschrijving met
een team dient volledig en compleet te zijn (4 dames en 4 heren), zo niet, wordt de
inschrijving beschouwd als individueel.
Als de wedstrijdleiding het nodig acht om een betere krachtsverdeling in de poules te
krijgen, kan daarvan afgeweken worden. Met speciale verzoeken zal zoveel als
redelijkerwijs mogelijk is, rekening worden gehouden.

3.

De speeldata en -tijden worden door de wedstrijdleiding vastgesteld. De speeldata
worden zo snel mogelijk vermeld in de nieuwsbrief en op de website. Over de exacte
speeltijden van de partijen zullen de teamcaptains voor aanvang van de competitie
schriftelijk worden geïnformeerd.

4.

Er wordt dit jaar gespeeld in twee poules. De A-poule bestaat uit zeven teams en deze
teams spelen eenmaal tegen elkaar. De B-poule bestaat uit vier teams en deze teams
spelen tweemaal tegen elkaar. De teams worden ingedeeld op basis van de eindstand
van het voorafgaand jaar. Nieuwe teams beginnen in principe in de laagste poule tenzij
de wedstrijdleiding anders beslist.

5.

Een team bestaat uit minimaal vier dames en vier heren en maximaal vijf dames en vijf
heren. Toevoegen van individuele inschrijvingen wordt door de wedstrijdleiding gedaan.
De teamcaptains worden hiervan op de hoogte gesteld.

6.

Een team bestaat per wedstrijddag uit drie of vier heren en drie of vier dames. In het
geval van drie heren of dames speelt één van hen drie partijen. Bij vier heren of dames
speelt één van hen één partij. De overigen spelen twee partijen. Per wedstrijddag
worden drie gemengddubbels, twee herendubbels en twee damesdubbels gespeeld.
Alle partijen worden in een andere samenstelling gespeeld.

7.

Elk team speelt zes competitiewedstrijden en een competitiewedstrijd bestaat uit
bovengenoemde zeven partijen. Alle partijen duren in principe 45 minuten. De
genoemde tijden zijn inclusief wisselen en inspelen. Indien de omstandigheden dit
vereisen (b.v. bij slecht weer of op inhaaldagen) kan de wedstrijdleiding de partijen
inkorten.

8.

De teamcaptains dienen uiterlijk 15 minuten voor aanvang van de eerste partij de
uitwisselingsformulieren in te vullen, te ondertekenen en te overhandigen aan de
teamcaptain van de tegenpartij. De captain van de thuisspelende ploeg neemt deze
gegevens over op het wedstrijdformulier.
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9.

Wanneer een team (bij aanvang van de eerste partij) niet
compleet is hanteert de wedstrijdleiding, in volgorde, de
volgende regels:
1. het niet complete team wordt aangevuld met spelers van de reservelijst
2. het niet complete team wordt aangevuld met spelers uit andere teams vanuit
dezelfde poule of met spelers vanuit lagere poules.
De teamcaptain van het niet complete team dient de teamcaptain van de tegenstander
op de hoogte te brengen van de gekozen oplossing.
Indien het niet mogelijk is met behulp van de onder 1 en 2 genoemde oplossingen het
team te completeren dan wordt er in overleg met de wedstrijdleiding een andere
oplossing gezocht. Uitgangspunt is dat een speler die invalt geen lagere speelsterkte
heeft dan de speler die hij vervangt. Ter verduidelijking: speelsterkte 7 is een lagere
speelsterkte dan 8. Indien een speler die niet op de reservelijst staat zonder
voorafgaande toestemming van de wedstrijdleiding meedoet worden de partijen die
deze speler heeft gespeeld verloren verklaard.

10. Bij het uitvallen van spelers tijdens een wedstrijd wordt de wedstrijd door het team van
de speler die niet in staat is verder te spelen, gewonnen gegeven. Als uitslag wordt 3-0
voor de tegenstander genoteerd.
Bij de volgende partij mag een ander lid van hetzelfde team, op die dag niet spelend, dit
team completeren en invallen. Ook een reservespeler mag worden ingezet.
Overleg met de wedstrijdleiding en de tegenpartij is hierbij noodzakelijk.
11. Spelers en speelsters dienen bij aanvang van hun partij ervoor te zorgen op de baan
aanwezig te zijn. Wanneer niet op tijd kan worden begonnen met spelen, gaat dit van
de speeltijd af.
Zowel het begin als het einde van de partij wordt door een signaal aangegeven.
De speeltijd van de partijen dient als volgt te worden verdeeld:
- Wisselen/Inslaan : 5 minuten
- Spelen
: 40 minuten
Voor aanvang van de partij dient er geloot te zijn ter keuze van speelhelft of eerste
opslag.
12. Per partij worden de gewonnen games geteld. Er wordt doorgeteld tot het einde van de
partij (dus ook bij zes). Alleen de aan het einde van de partij volledig uitgespeelde
games tellen mee.
Het team dat de meeste games scoort, is winnaar van de partij. Hierbij behoeft geen
verschil van twee games behaald te worden. De partij kan ook in een gelijkspel
eindigen.
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13. Per partij zijn er 3 punten te verdelen, en wel als volgt:
- Winst
: 3 punten
- Gelijkspel
: 1,5 punt (voor elk team)
- Verlies
: 0 punten
13.1 Indien het verschil in speelsterkte tussen de beide combinaties 2 of meer is en de
opgeteld zwakste combinatie wint, verdient dit team een bonuspunt en krijgt dus 4
punten. Als de opgeteld sterkste combinatie wint levert de partij hen slechts 2 punten
op. De speelsterkte van een speler is de speelsterkte dubbel die op de KNLTB-pas van
2018 staat.
14. De wedstrijdformulieren dienen uiterlijk 15 minuten na afloop van de laatste partij
ingevuld en ondertekend te worden door beide teamcaptains. Vervolgens dienen de
formulieren en de ballen bij de wedstrijdleiding te worden ingeleverd.
15. De (eind)stand in de poules wordt bepaald door het aantal behaalde punten.
Indien dit gelijk is telt het onderlinge resultaat.
Indien dit gelijk is, telt het saldo van het totaal aantal in de competitie zelf en tegen
gescoorde games.
Indien dit gelijk is, telt het totaal in de competitie zelf gescoorde games.
Indien dit gelijk is, zal er worden geloot; één en ander in combinatie met punt 20.
16. Winnaar is de nummer 1 in de eindstand van elke poule. Nummer 7 uit poule A
degradeert naar poule B en nummer 1 uit poule B promoveert naar poule A. Nummer 1
van de A-poule is algemeen kampioen van de Interne Competitie en ontvangt voor één
jaar de wisselbeker.
17. Ballen worden voor aanvang van elke partij door de wedstrijdleiding beschikbaar
gesteld.
18. Het inschrijfgeld bedraagt EURO 65,- per team en wordt op de eerste speeldag
voor aanvang van de eerste partij door de teamcaptain CONTANT betaald. De
wedstrijdleiding draagt zorg voor de inning van de inschrijfgelden.
19. De teamcaptains informeren de overige teamleden over speeldata en aanvangstijden.
20. Waar dit reglement niet in voorziet, bij geschillen en dergelijke, beslist de
wedstrijdleiding.
Hierbij zal (zoveel mogelijk) aansluiting worden gezocht bij de reglementen, zoals die
gelden bij de KNLTB competitie.
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Poule A
A1 Millenniumproof

1
2
3
5
6
7
8
9
10
11

A2 One For The Road

Naam:

Telefoon

Nineke Gort
Rose Hellingman
Gerda Kerkhoven
Inge Postuma
Ineke Vervaat
Frank Gort
Johan Krikke (c)
Loek Tesselaar
Peter Timmer
Thijs Vervaat

5373381
06-13535821
5386187
5384207
5381170
5373381
06-22933790
5375079
06-13535821
5381170

A3 Game

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Naam:

Telefoon

Yvonne Hoeven
Ineke Lemmers (c)
Désiree van Tuijl
Mia Zijlstra
Rob Blom
Martien Holdorp
John Kossen
Piet van Leeuwen
John Widen

5385538
5372263
0255-532468
5384860
5384860
5272600
5381070
5382027
5385074

A4 BMW

Naam:

Telefoon

Trix Barnhoorn
Miranda van Ewijk
Karin de Heer
Ilse Moojen
André van Ewijk
Jan Kok (c)
Ger Moojen
Han Papôt
Dick Rijke

5376585
5382313
5384748
5375294
5382313
5384261
5375294
5376585
5386583

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Naam:

Telefoon

Rona van Beijeren
Christa Kompier
Iris Kwast
Joke Plantinga
Sophia Raspoort
Jan Beintema
Ferry Geerlings (c)
Dick Kompier
Miki Zivkovic

06-20904400
06-38304326
06-23627354
06-38539095
0255-754338
06-53513357
06-30717794
06-51219134
06-21818276
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Poule A
A5 SLAM
Naam:
1
2
3
4
5

Linda Koster
Lies Lacroix
Sandra Mense
Vera Mettes
Debby Mulder –
Nederstigt
6 Elly Schrama
7 Paul Hoogland
8 Jeroen Kahn
9 Ron Tabbers (c)
10 Rob de Weerd
11 Peter van Westen

A6 G.S.M.-team
Telefoon
5371347
06-51816294
06-14040082
06-15132305
8222031
06-50223694
5491111
06-12768723
06-39418098
5393155

Naam:

Telefoon

1
2
3
4
5

Elze Elenbaas
Irene Heesterbeek
Jolanda v.d. Hoek
Bonnie Oosterhout
John Heesterbeek

5387103
5389551
5258112
0255-500236
5389551

6
7
8

Peter v.d. Hoek
Marcel Hoogewerf
Ruud Jongsma (c)

5258112
0255-500236
5382617

A7 De Tegenslag
Naam:

Telefoon

1
2
3
4
5
6

Marjet de Boer
Simone Hellenberg
Henny van Oostveen
Wilma Wessel
Simone Witlox
Mary van Wijk

7
8
9
10

Joep Kint (c)
Aad Koopman
Rob Meijer
Theo de Ruig

06-20468282
5385271
06-51610204
06-12598847
06-10740106
5393231
06-34347795
06-25081152
5388206
5385194
020-4270820
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Poule B
B1 De Twijfelaars
Naam:
1
2

Angelika
Bechersdorfer
Cobi Buding

3
4
5
6
7
8

Coby van der Plas
Margreet Koster
Margriet Ruyter
Joke Sneekes
Peter van der Berg
Bas Koster (c)

9 Nico Pronk
10 Loek Ruyter
11 Peter Weijers

B2 The Specials
Telefoon

Naam:

Telefoon

1

Wil Gleijsteen

5384578

06-14349081

2

Janneke Hehanussa

06-53358837
06-44825611
06-52811071
0255-510347

3
4
5
6
7
8

Truus Rauws
Wil Verkroost (c)
Piet van Amsterdam
Piet Gleijsteen
Peter Rauws
Peter Ruyter

5385680
06-24456348
5379046
5381733
5381733
5384578
5379046
5373755

5386597
0613221076
06-53555101
5388648
06-20628207
5389866

B3 The Mellows

B4 Team Terror

Naam:

Telefoon

1
2
3
4

Edith de Graaf
Tilja de Jong
Annelies Meester
Els Nieuwendijk

5

Freek Best

6
7

Marc Braam
Peter Nieuwendijk (c)

8

Barry Schaaper

06-23664910
06-29008950
06-29406001
06-42738035
023-5389078
06-23639516
06-14180657
06-51572925
06-26314866
023-5389078
06-46420908

Naam:

Telefoon

1
2
3
4

Romy van Balen
Steffi van Balen
Roos van Schagen
Jolanda Terol

5388215
5388215
06-15834946
5308215

5

Frans Blinkhof

5380559

6
7

Huib van Galen
John van Schagen

5383267
06-13807371
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Reservespelers 2018
Dames

Heren

Naam:
Priscilla Burggraaf

Telefoon
06-22744728

3

Dick Riemens

0255-537612

4

Desiree Smit

5387337
06-41092369
5387337
06-41092369
06-30325316

2

3

Jacqueline Hogeboom
van Buggenum - Swart
Ellen Hoving

:
Naam:
Telefoon
Jaap Jan Aardenburg 5393929
06-51067882
Gertjan Jaspers
06-31994707

4

George Schilling

5

Lucia Veenstra

06-33833428

5
6

Sietze Veenstra
Ary Vrijhof

5383830
06-30295848
5387721
06-52657376
5390146

1
2

1
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