
 

  

 

Beste tennissers,  

Graag nodig ik jullie uit voor het NNPV-tennistoernooi te Tennispark De Delftse Hout op 

zaterdagavond 10 november 2018 van 17.00 tot 23.00 uur. Wij doen dit net als vorig jaar met 

voorafgaand een heerlijk buffet! 

De afgelopen jaren hebben wij kunnen rekenen op een goede bezetting van dit toernooi en dat 

hopen wij dit jaar ook weer te bewerkstelligen! 

Tijdig inschrijven is belangrijk, want het kan snel vol zijn! (max. 24 koppels) 

Enkele gegevens: 

➢ Het is een (indoor) dubbeltoernooi 

➢ Sinds voorjaar 2018: Nieuwe binnenbanen van topkwaliteit! 

➢ Ieder koppel speelt 4 of 5 wedstrijden van (ongeveer) een half uur 

➢ Er wordt met vaste dubbels / mixen gespeeld 

➢ Mixdubbels kunnen tevens tegen dames- of herendubbels uitkomen 

➢ Er wordt zo goed mogelijk ingedeeld op sterkte 

➢ Dynamisch schema waarbij je na winst of verlies doorgaat naar “sterkere” of “zwakkere 

baan”. Je bepaalt dus zelf tegen wie / welke sterkte je speelt! 

➢ Na afloop wordt er een hapje en een drankje aangeboden 

➢ Indeling geschiedt op volgorde van binnenkomst, dus wees snel want vol = vol!! 

➢ Bij afmelding na 3 november vindt er geen restitutie van het inschrijfgeld plaats. 

➢ Uiterlijk 1 week van tevoren krijgt u een bevestiging van inschrijving. U wordt dan tevens 

verzocht om de betaling te doen. Wanneer de bevestiging niet is ontvangen dan graag 

(tijdig) contact opnemen met ondergetekende. 

➢ Locatie: Tennispark De Delftse Hout, Laantje van Levenslust 2, Delft. 

➢ Kosten: Leden NNPV-Tennis € 7,50,- per persoon. Niet-leden € 15,- p.p. Incl. buffet en 

hapje/drankje na afloop. 

➢ Tijd: Zaterdag 10 november 2018, rond 17.00 zal het buffet klaar staan. 

 

Gegevens     deelnemer    partner:  

Naam     :                

E-mailadres    :                

Telefoonnummer   :                  

Speelsterkte    :                

Inschrijven kan alleen via mail met bovenstaande gegevens daarin opgenomen. 

Mail je inschrijving naar:  nnpvtennis@gmail.com met als onderwerp “DDH 10-11-2018” 

Inschrijven graag z.s.m., maar uiterlijk 25 oktober 2018. 
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