
  GOODWILLCOMPETITIE 2021 
 
 
Joepie, het is zover !! De goodwillcompetitie 2021 kan starten. 
En dit vanaf 8 mei aanstaande. 
Denk eraan, deze competitie is gratis maar niet vrijblijvend. We verwachten dat alle 
matchen gespeeld worden, behoudens overmacht uiteraard.  
Je kan de matchen plannen tussen 8 mei en 31 augustus. Meer dan voldoende tijd 
lijkt ons. 
Om al onmiddellijk een boost te geven, organiseren we een eerste Goodwilldag op 
9 mei aanstaande :  
Op terrein 1 en 2 worden tussen 10u en 18u enkel en alleen goodwillmatchen 
gespeeld.  
Begin dus al maar te plannen ! 
Hieronder vinden jullie alle poules in de verschillende reeksen.  
Contactgegevens van je tegenspelers kan je op het terras vinden, waar ook de 
poules uithangen. Van zodra de coronamaatregelen het betreden van de chalet 
toelaten, verhuizen ze naar binnen aan het prikbord. 
 
Het bestuur wenst alle deelnemers leuke matchen en toffe ontmoetingen. 
Bij vragen of opmerkingen kan je terecht bij Anki. 
 
Geef er een lap op ! 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GOODWILLREGLEMENT 
 
 
 
Elke wedstrijd duurt precies 1 uur, opwarming inbegrepen.  
 
Er wordt gespeeld naar één lange set. Het einde van het uur bepaalt de eindstand.  
 
*Indien het uur verstreken is en het laatste game nog niet beëindigd, dan telt deze 
game niet mee.  
*Wanneer een team al voor het verstrijken van het uur 12 games gewonnen heeft, is 
de wedstrijd afgelopen.   
 
De winnaar is verantwoordelijk voor het correct doorgeven van de uitslag van de 
gespeelde wedstrijd. De uitslag wordt ingevuld op het wedstrijdblad op het prikbord in 
de chalet of/en per mail doorgegeven aan Anki (anki.leemans@telenet.be) : 
 
Winst : 3 punten 
Gelijkspel : 1 punt 
Verlies : 0 punten 
 
Bij forfaits (hopelijk niet te vaak van toepassing) : 
Forfait krijgen = winnen = 3 punten (noteer ff 3) 
Forfait geven = verliezen = 0 punten (noteer ff 0) 
 
 
Vervangingen in teams worden enkel toegestaan na goedkeuring.  
 
Er kan gespeeld worden tussen 8 mei en 31 augustus 2021. 
Uitslagen die niet binnen zijn op 1 september worden niet meer opgenomen in de 
eindrangschikking.  
 
De finales zullen gespeeld worden in het weekend van 11 en 12 september 2021.  
 Let op ! niet enkel de winnaars van elke poule worden gelauwerd : er zal ook een 
Fair Play prijs overhandigd worden en een beloning voor wie 100% van zijn 
matchen speelde (bij lottrekkking). Vrijhouden dat weekend dus ! 
 
De finalisten zullen tijdig op de hoogte gebracht worden via email en worden 
verwacht hun deelname aan de finale per kerende te bevestigen. Indien iemand van 
hen (om welke reden dan ook) niet kan spelen, wordt de volgende in de reeks 
uitgenodigd.   
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