
 
 

Dit 10e jaar is het INVITO thema MIXED & MATCHED, we mixen van alles. 
Als eerste de inschrijvingen, we hebben drie manieren om in te schrijven; 

 
1) Eigen leden inviteren tennissers die geen lid zijn van onze vereniging. 
2) Tennissers van andere verenigingen kunnen zich opgeven als mix-koppel. 
3) Tennissers van andere verenigingen kunnen zich apart opgeven, wij gaan er 
dan partners bij zoeken om een mix-koppels te formeren. 

 
Wat we nog meer mixen zijn de te vormen koppels, er worden alleen 
mixwedstrijden gespeeld. Dus svp bij opgave de speelsterkte vermelden zodat we 
mooie poules kunnen maken. Er gaat nog meer gemixt worden maar dat is een 
verrassing!! 

 
De toernooicommissie bestaat uit de volgende leden: 

 
Wendy Stienen - Hans Truyen - Lilian Schroeten 
John Broens - Mart Bosch – Lydia Princen 

Het INVITO REGLEMENT 
 

 
-) Deelname is mogelijk voor leden van TC Altweerterheide die iemand van buiten de 
vereniging inviteren of voor externe tennissers als Koppel of als individu. 
 
-) Er wordt alleen gespeeld in de categorie Mixdubbel. 
 
-) Afhankelijk van de inschrijvingen wordt er gespeeld op twee dan wel drie 
spelniveaus. 
 
-) Inschrijfgeld bedraagt € 8 p.p. 
 
-) Inschrijving is mogelijk tot uiterlijk 29 augustus via inschrijfformulier of mail. 
 
-) Alle deelnemers dienen het finaleweekend beschikbaar te zijn. 
 
-) Per koppel of als individu max een dag als verhindering opgeven. 
 
-) Elke deelnemer ontvangt het speelschema via mail, in geval van een geïnviteerde 
speler dan dient het eigen lid het schema door te geven. 
 
-) Het speelschema komt ook op de site www.tcaltweerterheide.nl 
 
-) Elk koppel dient 15 minuten voor aanvang aanwezig te zijn. 
 
-) Poulewedstrijden worden gespeeld om 2 gewonnen sets met de derde set als 
supertiebreak. 
 
-) Overige wedstrijden wordt evt. een volledige derde set gespeeld. 
 
-) Voor het bepalen van de rangorde gelden achtereenvolgens; Wedstrijdpunten, 
Setsaldo, Gamesaldo, Onderling resultaat. 
 
-) Voor alle overige zaken beslist de toernooicommissie. 

http://www.tcaltweerterheide.nl/


Inschrijvingsformulier (SVP Volledig invullen!) 
 
Clubspeler (speler 1) 

 
Voor- en achternaam:………………………………….……………………. 
Speelsterkte Dubbel…………………………………….…………………... 
Adres:………………………………………………………….…………….. 
Woonplaats:………………………………………………..……………….... 
GSM nr:……………………………………………………….……………… 
Emailadres:………………………………………………….……………….. 

 
Introduce (of speler 2) 

 
Voor- en achternaam:………………………………….……………………. 
Speelsterkte Dubbel…………………………………….…………………... 
Adres:………………………………………………………….…………….. 
Woonplaats:………………………………………………..……………….... 
GSM nr:……………………………………………………….……………… 
Emailadres:………………………………………………….……………….. 

 

 
Afhankelijk van het aantal deelnames zal er gestart worden tussen 18.00 en 19.00 
uur. Svp hieronder aangeven welke dag je niet kunt spelen (max 1) 

 
Maandag O 

Dinsdag O 

Woensdag O 

Donderdag O 

Vrijdag                O 

Stuur het ingevulde formulier op naar: 
 

INVITO TC Altweerterheide of mail naar -->  invito@tcaltweerterheide.nl 
p.a. Pastoor Schipperstraat 15 
6006 VL Altweerterheide 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

03.09.2018 
T/M 

09.09.2018 
 
 
 
 
 
 
 

Gesponsord door: 
 

 

mailto:invito@tcaltweerterheide.nl

