
Inschrijfformulier najaarscompetitie 2020 
 
Hierbij schrijf ik in voor het volgende competitie-onderdeel. Ook als je wel wil spelen 
maar geen team hebt kun je inschrijven of als invaller. Er zijn ook regelmatig invallers 
nodig maar misschien zijn er voldoende mensen die nu geen team hebben maar samen een 
team kunnen vormen.  
 
Dinsdagochtend  

o Dames dubbel competitie dinsdagochtend 4 DD 
 
Donderdagochtend 

o Dames dubbel competitie donderdagochtend 4 DD 
 
Vrijdagochtend  

o Heren dubbel competitie vrijdag 50+ (4HD) 
o Gemengd dubbel competitie op vrijdag 50+ (HD, DD en 2 GD) 

 
Vrijdagavond start vanaf 19:00  

o Gemengd dubbel 17+  (HD, DD en 2 GD)  
o Gemengd dubbel 35+ (HD,DD, 2 GD) 
o Heren dubbel 17+ (4 HD)  
o Heren dubbel 35+ (4 HD) 
o Dames dubbel 17+ (4DD) 
o Dames dubbel 35+ (4DD) 

 
Zaterdag  

o Dames competitie  17+ (4 DE, 2DD) 
o Dames dubbel  17+ (4DD) 
o Heren 17+  (4HE, 2 HD) 
o Heren 35+ (4HE, 2HD) 
o Heren dubbel  17+ (4 HD) 
o Heren dubbel 50+ (4HD) 
o Gemengd  17 +  (HE, DE, HD, DD, GD) 
o Gemengd 35+ (HE, DE, HD, DD, GD)  
o Gemengd dubbel 17+ (HD, DD, 2GD) 

 
Zaterdagavond   

o Dames dubbel 25+ ( 4DD) 
o Heren dubbel 25+ (4HD) 
o Gemengd dubbel 25 + (DD, HD,2GD) 

 
Zondag 

o Dames competitie 17+ (4 DE, 2DD) 
o Damesdubbel competitie ( 4 DD) 
o Heren competitie 17+ (4HE, 2HD) 
o Heren competitie 35+ (4HE, 2 HD) 



o Heren dubbel  17+ (4 HD) 
o Gemengde competitie 17+ (2DE, 2HE, DD, HD, 2 GD) 
o Gemengde competitie 35+ (DE, HE, DD, HD, GD) 
o Gemengd dubbel 35+ (DD,HD, 2 GD) 

 
Zondagmiddag  

o 8&9 competitie (recreatief) 2 dubbel partijen (DD, HD of GD) 
 
Wij willen Dunlop ballen via de club kopen ja/nee * 
 
Hierbij geef ik het volgende team ( minimaal 4 personen) of mijzelf op voor de hierboven 
aangekruiste competitie vorm. Teams met minder dan 4 spelers worden niet ingeschreven.   
Niet juist ingevulde formulieren worden niet verwerkt.  
Als je geen team hebt en wel wil spelen of invaller wilt zijn kun je je ook hier onder 
opgeven.  
Voornaam achternaam en bondsnummer vermelden.  
Van de captain graag ook telefoonnummer en e-mail adres noteren. 
 
1…………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
2…………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
3……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
4……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
5……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
6……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
7……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
8……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Het is mogelijk om aan te geven of u in de ochtend of in de middag wil starten hieraan kunt 
u geen rechten ontlenen. De indeling wordt gemaakt zodat zo veel mogelijk teams kunnen 
spelen. 
Starten in de ochtend/ middag*  
 
Als het aantal teams de baancapaciteit overschrijd zal de technische commissie bepalen 
welke teams aan de competitie deelnemen. 
 
Voorkeursdatum verplichte kantinedienst:………………………………………………………………………. 
*omcirkel wat van toepassing is. 
Formulier inleveren per mail via tec@tvfak.nl. Uiterste inleverdatum is 22 juni 2020 

mailto:tec@tvfak.nl

