
 

TEAMTENNIS BIJ  
TC SPRENKELAAR 

 

Speeldata 
Er wordt gespeeld in de periode van 
oktober 2021 t/m maart 2022. De 
speeldagen en speeltijden zijn vooraf 
bekend. De eerste speeldag is 2 
oktober 2021. 

Inschrijven van teams en contact 
Inschrijven is mogelijk via toernooi.nl: 
TCS team tennis 2021-2022 
Er is ruimte voor 36 teams. Neem bij 
vragen over de opzet van teamtennis 
en t.a.v. het inschrijven s.v.p. contact 
op met John Reinders via 
teamtennis@tcsprenkelaar.nl  
De sluitingstermijn voor inschrijving is 
op 1 september 2021, tenzij het 
maximumaantal teams eerder is 
bereikt. 

 
NOCTURNE STRAAT 1, 7323 LC APELDOORN 

TEL. 055-3603623/ EMAIL: TEAMTENNIS@TCSPRENKELAAR.NL 

Op 2 oktober 2021 start de teamtennis-bedrijfstennis competitie bij TC Sprenkelaar. Deelname is mogelijk door 
een vriendenteam, door bedrijven en instellingen. Ieder team moet op de speeldag een team van minimaal 4 
spelers kunnen opstellen. De teams worden afhankelijk van de speelsterkte in poules ingedeeld. De teams mogen 
uit alle mogelijke combinaties bestaan bijv. 1 heer en 3 dames of 2 heren en 2 dames of 4 dames etc.  

 De wedstrijden worden op zaterdagen gespeeld bij TC Sprenkelaar, Nocturnestraat 1 te Apeldoorn. We starten 
vanaf 13:30 uur. Er wordt gespeeld tot ± 20:15 uur. Afhankelijk van het aantal teams en de poule-indeling worden 
er 6 (minimaal) tot 8 (maximaal) ronden gespeeld. De poules worden ingedeeld op basis van sterkte. Per speeldag 
worden er 4 partijen gespeeld in een blok van maximaal 2 uur en 15 minuten (2x 1 uur spelen en een pauze van 
15 minuten voor wisselen en een drankje). Na afloop of voorafgaand aan de wedstrijden is het mogelijk om een 
goede maaltijd te nuttigen. Laat je verrassen door teamtennis TCS. 

 

Kosten 
De kosten bij deelname aan teamtennis 
voor het seizoen 2021/2022 zijn 
afhankelijk van het aantal speeldagen. 
Het minimale aantal speeldagen is 6, 
waarvoor u na inschrijving een factuur 
ontvangt van €300,-  
Op basis van aantal teams en 
speelsterkte zal de indeling definitief 
gemaakt worden. Teams die 7 of 8 keer 
spelen ontvangen in de loop van het 
seizoen een 2e (eind)factuur. Per 
speeldag zijn de kosten €50,- per team.  

 


