Houtens Nieuwjaarstoernooi 2020
Zaterdag 28 december 2019 t/m zondag 5 januari 2020 bijzondere toernooibepalingen
1. Balance Tennis Academy (verder: BTA) en Racketcentrum Houten (verder: RCH) organiseren op haar 8
indoorbanen van zaterdag 28 december t/m zondag 5 januari 2020 (week 1) een open toernooi. Op 31 december
na 15.00 en 1 januari zal er in verband met oudjaar NIET worden gespeeld. Het open toernooi is beschikbaar in
de categorie‘n 3, 4, 5, 5 35+, 6, 6 35+, 7, 7 35+ en 8. In alle categorie‘n kunnen zowel herendubbels (HD),
damesdubbels (DD) en gemengd-dubbels (GD) worden gespeeld.
2. Voor de leeftijdscategorie is de datum 31 december 2019 bepalend. De speelsterkte van 2019 wordt voor dit
toernooi gehanteerd.
3. De wedstrijden vinden plaats met goedkeuring van en volgens de reglementen van de KNLTB onder nummer
1903354.
4. Deelname staat open voor leden van de bij de KNLTB aangesloten verenigingen en voor algemene leden van
de KNLTB.
5. Deelnemers kunnen voor maximaal twee onderdelen inschrijven indien men tijdens het gehele toernooi
beschikbaar is. Op de finaledag (zondag 5 januari 2020) worden GEEN verhinderingen geaccepteerd. Bij een
dubbel dient de partner zelf ook in te schrijven en hebben zij samen niet meer dan 2 verhinderingen.
Het is een speler niet toegestaan om in te schrijven voor een ander toernooi waarvan de data geheel of
gedeeltelijk samenvallen uitsluiting voor beide toernooien volgt en wordt als administratieve overtreding gemeld
bij de KNLTB (behalve het voorweekend).
Wijzigingen in beschikbaarheid die tijdens de toernooiweek worden doorgegeven, worden in beperkte mate
geaccepteerd.
6. De toernooileiding behoudt zich het recht voor inschrijvingen te weigeren. De toernooileiding beoordeelt de
inschrijvingen niet alleen op volgorde van binnenkomst, maar ook op de mate van beschikbaarheid.
7. Het inschrijfgeld bedraagt 15,50 euro per persoon per onderdeel. Het inschrijfgeld wordt bij de deelnemers
ge•nd door middel van een automatische incasso. Afschrijving vindt plaats direct na de loting. Een niet door de
toernooileiding geweigerde inschrijving is verplicht tot betaling.
8. Inschrijvingen zijn alleen mogelijk via internet, te weten via www.balance-tennis.com (-> toernooi ->
inschrijven). Als je geen internet hebt, kun je bellen met Remco mentink 06 464 055 67 De inschrijving sluit op
zaterdag 21 december 2019 om 18.00 uur of zoveel eerder wanneer het maximum van 450 partijen is bereikt.
Iedereen dient zich persoonlijk in te schrijven. Voor dubbelwedstrijden dienen beide partners zich afzonderlijk in te
schrijven. Terugtrekken uit het toernooi is mogelijk tot en met 21 december 2019. De terugtrekking dient
schriftelijk of per e-mail te gebeuren onder vermelding van bondsnummer, geboortedatum, naam en e-mailadres.
De terugtrekking is pas geldig na bevestiging van de terugtrekking per e-mail door de toernooileiding.
9. Indien het totaal inschrijvingen minder dan 60 bedraagt, zal het toernooi worden afgelast. Bij te weinig
deelname in een bepaalde categorie kan de toernooileiding i.o.m. de bondsgedelegeerde besluiten dit onderdeel
te laten vervallen of samen te voegen met een andere categorie.
10. De wedstrijden vangen doordeweeks aan om 17.00 uur. Na 22.30 uur worden geen nieuwe wedstrijden
begonnen, na 22.30 uur worden geen afgebroken wedstrijden hervat. Na 22.30 uur worden wedstrijden alleen in
overleg gespeeld. In de weekenden starten de eerste wedstrijden om 9.00 uur. Op 31 december worden de
laatste wedstrijden om 15.00 uur gepland/ gestart. Op 1 januari 2020 wordt er niet gespeeld i.v.m. oudjaar.
11. Deelnemers zijn verplicht zich tenminste 15 minuten voor de geplande aanvangstijd van de partij op het
tennispark bij de toernooileider te melden.
12. Er wordt gespeeld met door de KNLTB goedgekeurde ballen.
13. De prijsuitreiking is op zondag 5 januari 2020. Alle finalisten ontvangen een prijs. Voor de onderdelen waarin
alleen in een poule wordt gespeeld, is er een prijs beschikbaar.
14. Er wordt gespeeld in poules. Je speelt dus minimaal twee keer. Indien in een rubriek in meerdere poules
gespeeld wordt, wordt vervolgens het afvalsysteem gehanteerd.
15. Alle wedstrijden worden gespeeld om twee gewonnen sets met toepassing van de wedstrijdtiebreak (tot 10
punten) in de derde set.
16. Alleen voor de eerste partij wordt men via e-mail of telefoon opgeroepen. Daarna is iedere speler verplicht bij
de toernooileider te informeren naar de volgende partij. Je bent altijd verplicht je e-mail te bekijken en je voicemail
regelmatig af te luisteren.
17. Bij eerste melding voor de eerste te spelen wedstrijd dient men zijn/haar persoonlijke spelerspas aan de
toernooileider te overleggen.
18. Wanneer u op woensdag 25 december 2019 nog geen bericht over een eventuele speeltijd hebt ontvangen,
dient u contact op te nemen met de toernooileiding. De reden niets vernomen over eerste partij wordt niet
geaccepteerd en de wedstrijd wordt verloren verklaard. Uiterlijk op dinsdag 24 december 2019 worden spelers
waarvan de inschrijving niet kan worden geaccepteerd hierover ge•nformeerd.
19. Een deelnemer is verplicht voor de sluitingsdatum van de inschrijving van het toernooi via de website
eventuele verhinderingen op te geven. Wij maken gebruik van het voorweekend (zaterdag 28 en zondag 29
december 2019). Voor het finaleweekend (zaterdag 4 januari en zondag 5 januari) worden geen verhinderingen
geaccepteerd.
20. Tijdens het toernooi is het Strafpuntensysteem van toepassing. Administratieve Overtredingen worden gemeld
bij de KNLTB.

21. Tenniskleding is verplicht volgens de normen van de KNLTB. Je wordt verzocht de tennisschoenen pas in het
Sportcentrum Oudenrijn aan te doen.
21. In alle gevallen waarin bovengenoemde bepalingen niet voorzien, beslist de toernooileiding, in overleg met de
bondsgedelegeerde.
Toernooi coach: Riet Sagius
Toernooileider: Remco Mentink
Telefoonnummer toernooileiding: +31 6 46405567
E-mailadres: remco.mentink@balance-tennis.com
Adres: Raketcentrum Houten, Pelmolen 7, 3994 XX in Houten
Houtens Nieuwjaarstoernooi 2020
Maandag 30 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020
- bijzondere toernooibepalingen 1. Balance Tennis Academy (verder: BTA) en Raketcentrum Houten (verder: RCH) organiseren op haar 8
indoorbanen van maandag 30 december t/m vrijdag 3 januari 2020 (week 1) een open toernooi . Op 30 december
na 15 uur en dinsdag 31 zal er in verband met oudjaar niet worden gespeeld. Het open toernooi is beschikbaar in
de categorie‘n JE en ME:
- tot en met 10 jaar
- tot en met 12 jaar
- tot en met 14 jaar
- tot en met 17 jaar
en in de categorie‘n JD, MD en GD:
- tot en met 12 jaar
- tot en met 14 jaar
- tot en met 17 jaar
In de categorie‘n tot en met 10 jaar (GROEN) spelen we zonder DSS-systeem (er zijn geen punten te verdienen).
We spelen met groen/ gele ballen op de hele baan. Er wordt gespeeld in 2 gewonnen set tot 4 games, met 2
games verschil. Op 4-4 wordt een tiebreak gespeeld (tot 7 punten). Bij een eventuele derde set wordt een
tiebreak gespeeld tot 7 punten.
In de categorie tot en met 12 jaar (GROEN) spelen we in met groen/gele ballen op de hele baan. Er wordt
gespeeld in 2 gewonnen set tot 4 games, met 2 games verschil. Op 4-4 wordt een tiebreak gespeeld (tot 7
punten). Bij een eventuele derde set wordt een tiebreak gespeeld tot 10 punten.
In de categorie tot en met 12 14 17 jaar (GEEL) spelen we met gele ballen op de hele baan. Alle wedstrijden
worden gespeeld om twee gewonnen sets met toepassing van de wedstrijdtiebreak (tot 10 punten) in de derde
set.
In alle categorie‘n wordt er bij deuce een beslissend punt gespeeld.
2. Voor alle leeftijdscategorie‘n is de laatste speeldag van het toernooi (3 januari 2020 ) bepalend.
3. De wedstrijden vinden plaats met goedkeuring van en volgens de reglementen van de KNLTB onder nummer
1903283.
4. Deelname staat open voor leden van de bij de KNLTB aangesloten verenigingen en voor algemene leden van
de KNLTB.
5. Deelnemers kunnen voor maximaal twee onderdelen inschrijven indien men tijdens het gehele toernooi
beschikbaar is. Op de finaledag worden geen verhinderingen geaccepteerd. Bij een dubbel dient de partner zelf
ook in te schrijven en hebben zij samen niet meer dan 2 verhinderingen.
Het is een speler niet toegestaan om in te schrijven voor een ander toernooi waarvan de data geheel of
gedeeltelijk samenvallen uitsluiting voor beide toernooien volgt en wordt als administratieve overtreding gemeld
bij de KNLTB (behalve het voorweekend).
Wijzigingen in beschikbaarheid die tijdens de toernooiweek worden doorgegeven, worden in beperkte mate
geaccepteerd.
6. De toernooileiding behoudt zich het recht voor inschrijvingen te weigeren. De toernooileiding beoordeelt de
inschrijvingen niet alleen op volgorde van binnenkomst, maar ook op de mate van beschikbaarheid.
7. Het inschrijfgeld bedraagt 15,50 euro per persoon per onderdeel voor het dubbelspel en 20,50 euro per
persoon per onderdeel voor het enkelspel. Het inschrijfgeld wordt bij de deelnemers ge•nd door middel van een
automatische incasso. Afschrijving vindt plaats direct na de loting. Een niet door de toernooileiding geweigerde
inschrijving is verplicht tot betaling.
8. Inschrijvingen zijn alleen mogelijk via internet, te weten via www.balance-tennis.com (-> toernooi ->
inschrijven). Als je geen internet hebt, kun je bellen met Remco Mentink op 06-46405567.
De inschrijving sluit op zaterdag 21 december 2019 om 18.00 uur of zoveel eerder wanneer het maximum van
150 partijen is bereikt. Iedereen dient zich persoonlijk in te schrijven. Voor dubbelwedstrijden dienen beide
partners zich afzonderlijk in te schrijven. Terugtrekken uit het toernooi is mogelijk tot en met 21 december 2019.
De terugtrekking dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren onder vermelding van bondsnummer, geboortedatum,
naam en e-mailadres. De terugtrekking is pas geldig na bevestiging van de terugtrekking per e-mail door de
toernooileiding.
9. Indien het totaal inschrijvingen minder dan 50 bedraagt, zal het toernooi worden afgelast. Bij te weinig

deelname in een bepaalde categorie kan de toernooileiding in overleg met de bondsgedelgeerde besluiten dit
onderdeel te laten vervallen of samen te voegen met een andere categorie.
10. De wedstrijden vangen doordeweeks aan om 9.00 uur. Na 17.00 uur zullen geen nieuwe wedstrijden meer
starten. In het voorweekend starten de eerste wedstrijden ook om 9.00 uur. Op 31 december worden de laatste
wedstrijden om 15.00 uur gepland/ gestart. Op 31 december wordt er niet gespeeld i.v.m. oudjaar.
11. Deelnemers zijn verplicht zich tenminste 15 minuten voor de geplande aanvangstijd van de partij op het
tennispark bij de wedstrijdleider te melden.
12. Er wordt gespeeld met door de KNLTB goedgekeurde ballen.
13. De prijsuitreiking is op vrijdag 3 januari 2019. Alle finalisten ontvangen een prijs. Voor de onderdelen waarin
alleen in een (1) poule wordt gespeeld, is e?e?n prijs beschikbaar.
14. Er wordt gespeeld in poules. Je speelt dus minimaal twee keer. Indien in een rubriek in meerdere poules
gespeeld wordt, wordt vervolgens het afvalsysteem gehanteerd.
15. Alle wedstrijden worden gespeeld om twee gewonnen sets met toepassing van de wedstrijdtiebreak (tot 10
punten) in de derde set.
16. Alleen voor de eerste partij wordt men via e-mail of telefoon opgeroepen. Daarna is iedere speler verplicht bij
de wedstrijdleider te informeren naar de volgende partij. Je bent altijd verplicht je e-mail te bekijken en je
voicemail regelmatig af te luisteren.
17. Bij eerste melding voor de eerste te spelen wedstrijd dient men zijn/haar persoonlijke spelerspas aan de
wedstrijdleider te overleggen.
18. Wanneer u op woensdag 25 december 2019 nog geen bericht over een eventuele speeltijd hebt ontvangen,
dient u contact op te nemen met de toernooileiding. De reden niets vernomen over eerste partij wordt niet
geaccepteerd en de wedstrijd wordt verloren verklaard. Uiterlijk op dinsdag 24 december 2019 worden spelers
waarvan de inschrijving niet kan worden geaccepteerd hierover ge•nformeerd.
19. Een deelnemer is verplicht voor de sluitingsdatum van de inschrijving van het toernooi via de website
eventuele verhinderingen op te geven. Voor de finale dag worden geen verhinderingen geaccepteerd.
20. Tijdens het toernooi is het Strafpuntensysteem van toepassing. Administratieve Overtredingen worden gemeld
bij de KNLTB.
21. Tenniskleding is verplicht volgens de normen van de KNLTB. Je wordt verzocht de tennisschoenen pas in het
Racketcentrum Houten aan te doen.
21. In alle gevallen waarin bovengenoemde bepalingen niet voorzien, beslist de toernooileiding, in overleg met de
bondsgedelegeerde.
Toernooi coach: Riet Sagius
Toernooileider: Remco MentinkTelefoonnummer toernooileiding: +31 6 46405567
E-mailadres: remco.mentink@balance-tennis.com
Adres: Raketcentrum Houten, Pelmolen 7, 3994 XX in Houten

