
 
 
Interne competitie 2019         
 
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. 
 
Na 15 jaar uitstekend geleid te zijn door de heren Kok en Pelgrom was het voor Jan 
tijd om het stokje over te geven en voor de vereniging de tijd om de Interne 
competitie in een nieuw jasje te gaan steken. 
 
In de huidige tijd is iedereen druk en komt tennis niet altijd meer op de eerste plaats. 
Het moet compact en gezellig zijn, zo goed mogelijk presteren vervolgens wat 
socializen en hup weer door met onze dagelijkse bezigheden. 
 
Wij menen daarin mee te moeten gaan in 2019. We denken dat te kunnen realiseren 
door met kleinere teams van minimaal 6 personen, (3 heren en 3 dames kan al een 
team vormen) toch een waardige competitie te kunnen opzetten. Want met 6 partijen 
bestaande uit 2 sets van 25 minuten, spelen we langer en compacter (BPS) in 3 
rondes van 2 heren dubbels, 2 dames dubbels en 2 gemengd dubbels. Dit hoeft 
zeker niet ten koste te gaan van de huidige 11 teams die we al hebben, maar ons 
streven is naar een even aantal in 2019 dus eerst naar 12, met de groei toekomstig 
naar ons ideale plaatje van 16 teams. Het schema is in 3 ronden achter elkaar met 
een gescheiden aanvangstijd wisselend van 12.00 naar 14.00 uur. 
 
Ik zou zeggen niet langer wachten geef je met een team op aan: 
Willem Pelgrom w.pelgrom@ziggo.nl of John Heesterbeek 
john.heesterbeek@quicknet.nl 
  
 
Naam, telefoonnr. en emailadres is al voldoende. 
 
De speeldata in 2019: 
Allemaal op zondag: 
1e ronde 28 april, 2e ronde 19 mei, 3e ronde 23 juni, 4e ronde 7 juli, 14 juli 1e inhaal, 
5e ronde 28 juli, 6e ronde 18 augustus, 25 augustus 2e inhaal, slotdag 15 september. 
 
Jullie horen nog van ons groetjes Willem en John  
 


