
Invullen van het wedstrijdformulier 

 

 
 

 1  Naam van de afdeling, dat is altijd Zuid-West. 

 2  Datum van de dag van de wedstrijd invullen. 

 3  Wedstrijdnummer invullen, deze is te vinden op jullie competitieschema . 

 4  De thuisspelende vereniging vult hier de verenigingsnaam in. 

 5  Hier moet je de aanvangstijd invullen die ook weer op het competitieschema staat. 

 6  De jeugdcompetitie wordt een jongenscompetitie genoemd dus heren, dames en meisjes 

     doorstrepen. Verder vermeld je daar de klasse en poule letter zoals vermeld op je 

     competitieschema. 

 7  Invullen van game-uitslagen en wedstrijdpunten. Er zijn 3 gewonnen games nodig om een 

     wedstrijd te winnen dus een wedstrijd bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 games. 

     Bij de wedstrijduitslag kan alleen 1-0 of 0-1 komen te staan. 

 8  Hier invullen welke 2 spelers van de thuisspelende club gaan dubbelen. (ab, ac of bc).  

     Bij 8* vult de uitspelende club in welke 2 spelers er dubbelen. (xy, xz of yz) 

 9  Hier de einduitslag invullen. (b.v. 10-0, 5-5, 3-7) 

10 De thuisspelende club vult hier verenigingsnaam EN teamnummer in. Speel je zelf thuis dan 

      vul je dus b.v. Tanaka 5 in. 

11 Hier moet je de voorletter (hele voornaam mag ook) en achternaam van de spelers invullen. 

      het bovenste blok (speler a,b en c) is voor de thuisspelende club. Het onderste blok (speler  

      x,y en z) is voor de uitspelende club. 



12 Hier moeten de bondsnummers van de spelers ingevuld worden. Dit nummer staat op het bonds- 

      pasje wat je door de NTTB naar je huisadres gestuurd krijgt. Dit pasje moet je officieel altijd bij 

      je hebben. Het nummer is ook te vinden in het competitieboekje. 

13 In de kolom “Inv. uit team” moet je een streepje zetten als er geen invallers zijn. Zijn er wel inval- 

     lers uit een lager team, (uit een hoger team mag niet) dan hier het teamnummer van de invaller 

     invullen. In de kolommen “Gew.” en “Verl.” Vul je na afloop per persoon het aantal gewonnen en 

     verloren wedstrijden in. Alleen echt gespeelde partijen worden hier meegeteld. Een  

     “overwinning” op een niet aanwezige speler telt dus niet mee bij de persoonlijke prestaties maar 

     telt wel mee voor de teamuitslag. Wordt er gespeeld met 2 spelers, zet dan bij de 3e speler.  

     een streep en op de achterkant van het witte formulier waarom er met 2 personen gespeeld is.  

     Zet bv: Team bestaat uit 3 personen en 3e persoon is ziek. Het is niet gelukt om een invaller uit  

     een ander team te regelen. 

14 Hier moet de naam en het teamnummer  van de uitspelende vereniging ingevuld worden. 

15 Na het spelen zet één van de teamleden hier een handtekening. Daarmee geef je aan dat je het  

      briefje hebt gecontroleerd op fouten.  Controleer alles dus goed!! Als er nl. fouten gemaakt zijn 

      krijgt de vereniging hiervoor een boete van de bond. Dat is niet nodig en zonde van het geld. 

16 Beide coaches/begeleiders zetten hier de naam van hun vereniging en hun handtekening. 

 


