
Indoor 
Tenniscompetitie 
LTV Berlicum     
Zin om competitie te spelen, met een team van minimaal 2 personen, binnen in de tennishal 
van LTV Berlicum? Meld je dan aan voor de Indoor tenniscompetitie Berlicum voor een heren 
dubbel, dames dubbel of mixed dubbel. Je speelt de wedstrijden op een zondag vanaf 
september. Schrijf je snel in met onderstaand formulier. Er is plaats voor max. 64 teams.

Open competitie
LTV Berlicum heeft ruim twintig jaar succesvol een Indoor bedrijven tenniscompetitie 
georganiseerd. Vanaf deze zomer is de competitie in de tennishal open voor alle deelnemers 
die een herendubbel, damesdubbel of mixdubbel willen spelen. Aan het einde van het seizoen 
vindt er promotie of degradatie plaats. 

Feestavond
Het seizoen sluiten we af met een feestelijke avond waarop vier wedstrijden van 
45 minuten worden gespeeld. Op die avond tennis je niet met je partner uit de competitie. 
Aansluitend vindt ook de prijsuitreiking van de indoorcompetitie plaats.

 

Wanneer: De competitie start op de 3e zondag in september. Tot Kerstmis spelen we op 
zeven zondagen, steeds om de twee weken. Vervolgens vanaf de 2e zondag in januari tot 
eind maart (plm. zes zondagen). 

Tijden: Tussen 11.00 uur en 20.00 uur. Binnen dit tijdsschema kun je voorkeuren aangeven. 
De wedstrijdleiding probeert daar rekening mee te houden.  

Inschrijving: Gebruik hiervoor het inschrijfformulier dat je onderaan deze pagina kunt 
downloaden. Geef daarop je speelsterkte aan voor de indeling in poules. Vermeld ook 
of je heren dubbel, dames dubbel of mixed dubbel wil spelen. 

Inschrijfgeld: Het inschrijfgeld bedraagt € 170,00 per team. Hiervoor speel je 13 wedstrijden 
van een uur in de hal. De deelname aan de feestavond is hierbij inbegrepen, voor maximaal 
twee personen. 

Informatie: Voor meer informatie kun je contact opnemen met 
Leo van den Boom, tel. 06 - 309 455 92 of met Job Göbel, tel. 06 - 270 415 36.



Indoor Tenniscompetitie
LTV Berlicum 
inschrijfformulier

Naam :

Correspondentieadres:

Postcode & Woonplaats:

Contactpersoon:

Telefoonnummer:

Email:

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Namen:

TEAM 1 ________________________________________________

________________________________________________

Telefoon_________________________________________

Speelsterkte:    _________ Damesdubbel

           _________ Herendubbel

           _________ Mix dubbel*

TEAM 2 ________________________________________________

________________________________________________

Telefoon_________________________________________

Speelsterkte:    _________ Damesdubbel

           _________ Herendubbel

           _________ Mix dubbel*

Formulier graag inleveren bij: 
Leo van den Boom, Bevershoeve 10, 5258 PV Berlicum, Telefoon: 06 3094 5592
of het formulier mailen naar: leovandenboom@hotmail.com

* doorhalen wat niet van toepassing is


