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Betreft:Teamindeling, kosten en overige info 

 

Beste deelnemers,  

De teamindelingen zijn bekend! 

Nu is het zaak bij de 8 deelnemende verenigingen met allemaal verschillende beschikbaarheden 
van banen (dagen en hoeveelheid banen) voor in totaal 40 (!) teams een optimale planning te 
maken. We proberen met alle voorkeuren rekening te houden, maar dat gaat onmogelijk volledig 
lukken. We hopen maar dat iedereen daar begrip voor heeft.  

Ondertussen blijkt door de deelname van Rossum, een extra team uit Tubbergen en een extra team 
in Geesteren, dat er dit jaar door ruim 275 deelnemers getennist zal worden om de 
Noaberkrachtcup.  

En dan niet te vergeten, om de Noaberkrachtpot, die door de 40 teams en onze sponsor Deterink 
Financiële Diensten gezamenlijk gevuld wordt met ruim 1000 euro !  

 

Om de Noaberkrachtpot te vullen, willen we dus alle captains vragen voor het eigen team de 20 
euro aan deelnamekosten bij elkaar te sprokkelen en vóór het begin van de Noaberkrachtcup over 
te maken naar de eigen vereniging.  

Voor deelnemers uit Tubbergen geldt: 

Rekeningnummer: NL 81 RABO 0151493294  (Tennisvereniging de Acehof ) 
O.v.v.    Noaberkrachtcup 2020-2021, team <kleur> 

Planning:  

Aan het einde van de Noaberkrachtcup zal er een feestavond worden georganiseerd en wel op 
zaterdag 6 maart 2021 bij de Acehof in Tubbergen. Daar zal ook de prijsuitreiking plaatsvinden. Plan 
dus ook deze datum vast in!  

De planning en poule-indeling is binnenkort te vinden op toernooi.nl onder ‘Noaberkrachtcup’.  
Hier is dan ook het reglement te vinden.  
De eerste wedstrijden worden gepland vanaf 2 november. Dit wordt gepubliceerd op toernooi.nl, 
naar verwachting per 1e week van oktober. U dient dit zelf in de gaten te houden.  
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Invullen standen:  

In de kantine liggen t.z.t. de wedstrijdformulieren. Na de wedstrijden moeten deze formulieren 
worden ingevuld, waarna een foto geappt kan worden naar de toernooicommissie van de 
vereniging.  

Voor deelnemers uit Tubbergen is dit: Rob Masselink (06-21235984). 

Het is aan de teams zelf om te controleren of de standen goed zijn ingevuld. Dit is uiteraard ook op 
toernooi.nl te vinden. Is er iets niet correct, meld het dan even.  

Praktisch:  

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Het thuisspelende team moet zelf zorgen dat er 
voldoende tennisballen (min. 3 per baan) aanwezig zijn. 

Het is de bedoeling om een half uur eerder (dus 19.00 uur) aanwezig te zijn, en te beginnen met een 
kop koffie. Dat is dan aan het thuisspelende team om te regelen tenzij de coronamaatregelen dit 
niet toelaten.  

Teamindeling:  

In de bijlage is aangegeven in welke kleur team je zit, en wie je teamgenoten zijn. Ook is een 
captain aangewezen. We hebben geprobeerd het iedereen zoveel mogelijk naar de zin te maken om 
een zo mooi mogelijke teamsterkte en poule-indeling te kunnen maken.  

Tot slot:  

� De kans is groot dat we niet altijd rekening kunnen houden met verhinderdagen. Maar zeer 
waarschijnlijk moet je je wedstrijden op verschillende dagen van de week tennissen. 
Probeer dus binnen je team een zo eerlijk mogelijke verdeling/deelname te maken.  

� Ook als je niet hoeft te tennissen, is het natuurlijk mooi om je teamgenoten aan te 
moedigen! Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!  

� Bij opgave ben je akkoord gegaan met het gebruik/delen van je naam, e-mail en mobiele 
nummer om te communiceren over het toernooi, en om deze te delen met 
mede/tegenspelers zodat deze de kans krijgen contact op te nemen om bijvoorbeeld ‘te 
verzetten wedstrijden’ opnieuw te plannen.  

� Deelname houdt in dat je je conformeert aan het reglement. Het regelement op toernooi.nl 
is leidend.  

We wensen iedereen heel veel plezier bij deze competitie. Maak er wat moois van !  

Reminder:  

De organisatie doet niet alles goed: commentaar, tips en advies mogen altijd, maar hulp is nog 
wenselijker! 

Met vriendelijke groet,  

Organisatie Noaberkrachtcup, Tubbergen 

Thijs Hulsbeek (06-10924919)  
Rob Masselink (06-21235984) 
Dennis oude Geerdink (06-16651465) 
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rood 

Rob Masselink     
Dennis Oude Geerdink    
Raymond Oelering    
Wendy Hulsbeek    
Carole Masselink    
Olga Oude Geerdink 
Marloes Poppink    
Thijs Hulsbeek captain 06 10924919 thijs.hulsbeek@gmail.com 

wit 

Guy Hulshof    
Anja van Tol    
Aernout Kamst 
Rabea Snijders 
Charl Snijders    
Sandy Velthof captain 06-27286497 sandyvelthof@hotmail.com 
Judith Gast-Hagen    
Odille Pot 
Robert Adresch     

blauw 

Rolf Dissel    
Rolf Groothuis    
Joost Perik captain 06-25025375 j.perik@pr8.nl 
Coen Hemmer     
Raymond Keemers    
Tom Koers 
Sander Leferink 
Robert Westerhof 
Anneloes Lummen 
Evelien Kotte 
Marijn Bekhuis 
Leonie Oude Luttikhuis 
Chantal Mostertman     

oranje 
Rik Hulshof    
Ruud Droste    
Marielle Lucas    
Heidi Hulshof    
Cindy Droste    
Peter Lucas  captain 06-29392749 peter.a.lucas@gmail.com 
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