
Zomercriterium 

Het doel 
De zomermaanden is traditioneel een wat rustige periode. Sommigen komen 
wekelijks hun best doen om hun niveau op te krikken, om ambitieus hun 

nieuwe seizoen te starten. Anderen komen graag af en toe een balletje slaan, 
willen wat socializen, al dan niet onder druk van moeder de vrouw, die ook 
vindt dat ze recht heeft op een avondje quality time … kortom, de reden is 

onderschikt aan het doel ! 
Om amusement en competitie samen te brengen willen we een competitief 

element inbouwen. Het zomercriterium start op dinsdag 9 juni en eindigt op 
dinsdag 25 augustus. 
 

Reglement 
- Iedereen mag deelnemen. Wedstrijden worden gespeeld op 

dinsdagavond. 
- Je mag gedurende de 12 weken maximaal 3 keer dezelfde speler 

uitdagen. 
- Er moet niet op voorhand ingeschreven worden. Iedereen kan elke 

dinsdag spelen voor het criterium. Indien iemand pas in augustus 
begint te trainen kan hij ook nog deelnemen. 

- Er wordt gespeeld met de officiële handicap tabel. 

- Jeugdspelers krijgen bovenop de handicap nog 1 bonuspunt per set. 
- Er wordt gespeeld naar 3 winnende sets. 
- De winnaar krijgt 3 punten, de verliezer krijgt 1 troostpunt. Dus hoe 

meer matchen je speelt, hoe meer punten je kunt verdienen. 
- Iedereen is vrij om te kiezen om te spelen voor het criterium. Wanneer 

voor de match afgesproken is dat deze geldt voor het criterium, dan is 
de uitslag bindend. 

- De uitslagen worden opgeschreven op het uitslagenblad dat uithangt 

op de infomuur. 
- Ik (super favoriet Bruintje) probeert wekelijks een tussenstand uit te 

hangen. 
 

Valt er iets te winnen ? 
Uiteraard … waarvoor doen we het anders ! 

De prijs ligt nu nog niet vast omdat deze in de mate van het mogelijke 
gepersonaliseerd zal worden. Jeugdspelers moeten dus niet hopen op een 
bierarrangement, vrijgezellen kunnen hopen op een blind date …  

 
 

 

Let the games begin ! 
 


