
 
 

WINTERCOMPETITIE TV DE HORNE 
                              
Afgelopen winter hebben we voor de tweede keer de wintercompetitie 
georganiseerd. Deze keer ook met gemengd dubbel.  Naast Mildam, De 
Horne, Jubbega en Kinea  waren er ook 5 koppels uit de Tijnje en een 
koppel van in het Hoolt. Altijd leuk als er weer nieuwe gezichten zijn. 
Jammer genoeg is de wintercompetitie vorige winter heel abrupt 
geëindigd door het Corona-virus. Ondanks dat het virus “nog niet klaar  is 
met ons”, hebben wij besloten toch de wintercompetitie te organiseren. 
Hoe dit er precies uit gaat zien is nog niet helemaal duidelijk. We weten nog 
niet of we hele wedstrijden gaan spelen of op tijd, of we kunnen nazitten of 
niet. Een en ander hangt samen met het aantal deelnemer en met de 
corona-maatregelen op dat moment. Het kan dus ook zijn dat er 
gedurende de winter aanpassingen komen.   
 
Deze competitie is bestemd voor alle tennissers uit de omgeving. We willen 
hiermee een extra mogelijkheid bieden om in de winter door te tennissen. 
En om op een recreatieve manier tegen spelers van een andere vereniging 
te spelen. 
In de periode 3 november tot en met 31 maart organiseren we een 
damesdubbel- , herendubbel- en gemengd dubbelcompetitie. Er worden 
poules gemaakt van maximaal 10 koppels, er worden dus ook maximaal 9 
wedstrijden gespeeld in de boven genoemde periode. De wedstrijden 
worden gespeeld op dinsdag- en woensdagavond van 18.30 tot ongeveer 
22.15 Er zijn inhaal momenten op vrijdagavond en zondagochtend. Alle 
wedstrijden worden in Nieuwehorne gespeeld.  
 
Inschrijfgeld is 17,50 per persoon voor 1 categorie en 25,- per persoon voor 2 
categorieën. Inschrijving is alleen mogelijk als je lid bent van een 
tennisvereniging. Leden en winterleden van TV de Horne kunnen gratis 
meedoen. Je kunt er dus ook voor kiezen om winter lid van TV de Horne te 
worden dit kost 55,- . Je kunt dan de hele winter (1 oktober-1 april) gebruik 
maken van onze banen. Aanmelden als winter lid kan via 
tvdehorne@hotmail.com 
 
Opgave voor de wintercompetitie kan via www.toernooi.nl  t/m 24 oktober.  
 
Tot ziens op ons toernooi 


