
  

 

 

 

 
Aandachtspunten Si Chuan Competitie 2018 

 

 

Maken van afspraken: 
Zelf een afspraak maken met je tegenstanders. Telefoonnummers en mailadressen staan op de 
deelnemerslijst. Tijd en dag naar keuze. Advies: reserveer vooraan in het seizoen in overleg met je 
tegenstanders alle wedstrijden in je agenda. Wacht niet tot het laatste moment. 
 

Initiatief: 
Een klacht die ieder jaar terug komt, is het niet kunnen maken van een afspraak. Tja, en dat ligt dan 
aan twee partijen, je tegenstander en jezelf. Dus toon initiatief en maak gewoon een goede afspraak. 
En wat ook heel belangrijk is, zeg een gemaakte afspraak niet zomaar af. En niet komen opdagen 
zonder daar iets van te zeggen, dat kan natuurlijk al helemaal niet. 

 

Wedstrijdregels: 
Er gelden de normale tennisregels. Het enige verschil is, dat er slechts twee sets gespeeld worden 
(gelijkspelen is dus mogelijk, een derde set mag, maar telt niet mee). Bij de stand 6-6 wordt ALTIJD 
een TIE-BREAK gespeeld.  Afhangen van een baan zoals gebruikelijk. Op de buitenbanen mogen 
dubbels een uur spelen. 

 

Uitslagen en standen: 
De uitslag van een wedstrijd moet op een wedstrijdformulier ingevuld worden en in de Si Chuan 
rijststomer (in de kantine) gedeponeerd te worden. Blanco formulieren “zitten” in de rijststomer. Graag 
duidelijk de voor- en achternamen invullen. Met enige regelmaat worden de uitslagen en standen  
verwerkt en geplaatst op de website van Beekhuizen.  

 

Einddatum: 
Als uiterste datum voor de te spelen wedstrijden geldt zondag 18 november. Indien een wedstrijd, om 
wat voor een reden dan ook, niet gespeeld kan worden, noteer dat dan, met de reden, op een 
wedstrijdbriefje. 

 

Poulewinnaar: 
Een gewonnen wedstrijd telt voor twee punten, een gelijkspel telt voor één punt. Bij een gelijke 

eindstand telt het verschil in games. Je wordt alleen poulewinnaar als je minimaal 80% van de 
wedstrijden hebt gespeeld. In moeilijke gevallen ligt de beslissing bij Dick Bos. 

 

Prijzen en etentje: 
Eind november vindt de prijsuitreiking plaats. Zoals gebruikelijk gebeurt dat in restaurant Si Chuan van 
Ping met een gezellig etentje (tegen zeer gereduceerd tarief). 
 
 
 
 
Veel plezier toegewenst, 
 
Dick Bos 

 


