
 

Spelregels en informatie Diamond Diva toernooi 2021 – 2022 

1. Het Diamond Diva toernooi begint op donderdagavond 7 oktober 2021 en eindigt op 

donderdagavond 10 februari 2022. De overige speelavonden zijn: 14 oktober,  

28 oktober, 04 november, 18 november, 25 november 2021. In December spelen we 

niet. Daarna spelen we op donderdag 6 januari, 13 januari, 27 januari, 03 februari. 

In totaal zijn het dus 11 speelavonden.  

2. In principe gaat de avond altijd door, ongeacht de weersomstandigheden. Kan er niet 

getennist worden, zorgt de organisatie voor vertier.  

3. Tijdens het toernooi zal de ‘Diamond Diva Pen’ worden uitgereikt. Aan die persoon 

de ‘eer’ een klein stukje te schrijven voor de OTC website, de pen zal gedurende het 

toernooi rouleren. Wie wordt de (eerste) redacteur? Per ingezonden stukje zijn 5 

punten te verdienen!!  

4. Het inschrijfgeld bedraagt 25,00 euro per persoon en dient contant voldaan te 

worden op jouw 1ste speelavond. De organisatie zal dit geld gebruiken om op de 

speelavonden te zorgen voor entertainment, diverse versnaperingen, prijsjes en 

bovendien zullen wij zorgen voor een gezellige afsluitende avond. Wij hebben er 

hoge verwachtingen van, wij hopen jullie ook. Elke speelsterkte mag meedoen, wij 

gaan ervoor de meest leuke partijen bij elkaar te brengen.  

5. Na het betalen van jouw  inschrijfgeld ontvang je 1 joker. Het inzetten van de joker 

levert je bij winst van die partij, een verdubbeling van punten op. Direct vóór 

aanvang van de wedstrijd lever je de joker in bij de leiding, anders tellen de dubbele 

punten niet mee. Heb jij jouw joker niet bij je, kan je proberen of je deze van een 

andere deelneemster zou mogen ‘lenen.’ Het gevaar voor die ander is: dat je ‘m niet 

meer teruggeeft. Dus wees alert: VALS SPELEN MAG! Verlies je jouw partij waar je de 

joker voor hebt ingezet, ben je de joker kwijt.  

6. Mocht je, buiten de verhinderingen die je al bij inschrijving hebt opgegeven, een keer 

niet mee kunnen doen, is dat geen probleem. Geef dit in verband met de planning 

van de wedstrijden wel tijdig door, uiterlijk op zondag 23.59 uur voorafgaand aan de 

donderdag waarop je niet mee kunt doen. Dit dien je schriftelijk te doen via               

e-mailadres: diamonddivaotc@gmail.com. Ben je te laat met afmelden brengen we   

6 punten in mindering van jouw eindtotaal. En zo wordt het lastiger de felbegeerde 

Diamond Diva Trofee te veroveren       Wees hier dus alert op!  

7. De leden van de organisatie mogen wel meedoen, al dan niet als reserve, maar 

maken nooit kans op de prijzen. Ondanks dat ze dé Diva’s zijn, kunnen zij nooit de 

titel Diamond Diva krijgen. 

8. Uiterlijk op woensdagavond ontvang je per e-mail de potverdeling voor de 

donderdagavond. Hierin staat de aanvangstijd van jouw loting.  Zorg dat je er 9,8 

minuten voor tijd bent. Dan hoeft niemand op jou te wachten en kunnen de 

wedstrijden op tijd starten.  
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9. Bij een ongelijk aantal speelsters op een avond, zullen we iemand benaderen van de 

reservelijst en / of iemand vragen een ronde extra te spelen. Geef jouw voorkeuren 

alvast aan op het inschrijfformulier.  

10. Er wordt elke donderdagavond gespeeld in 3 rondes. Starttijd per ronde: 19.30 uur, 

20.15 uur en 21.00 uur. Je kan hooguit aan 2 rondes meedoen.  

11. De eerste 5 minuten van elke ronde gebruik je om in te spelen, je eindigt 20.10 uur, 

om 20.55 uur en om 21.40 uur zodat alle wedstrijden op tijd kunnen starten en je na 

de derde ronde een uitloop-momentje hebt om de baan te vegen.  

12. Per avond kan je tijdens de wedstrijd maximaal  8 punten verdienen, 4 punten per 

gewonnen partij. Tenzij je een joker hebt ingezet, dan kan het puntenaantal oplopen 

naar 12. Gelijkspel levert ieder 2 punten op de verliezers krijgen elk 1 punt.  

13. Doorgeven van de uitslagen kan alleen op de speelavond zelf. Vergeet je deze door te 

geven, doe jij jezelf (weer) tekort en tellen jouw punten niet mee. Vul dus zelf jouw 

standen door op het uitslagenformulier, wat op de bar of bij de inschrijftafel ligt. 

14. Degene die aan het einde van het toernooi de meeste punten heeft verzameld, wint 

de 2ste editie van deze competitie en wordt op de laatste avond op 10 februari 2022 

bekroond tot: The Diamond Diva 2021-2022. Dat zouden jullie voor geen ‘Diamant’ 

willen missen!  

15. Lijkt het je wat om mee te doen? Dan kan je jezelf opgeven via de e-mail: 

diamonddivaotc@gmail.com. Hier stuur je het ingevulde inschrijfformulier naar toe, 

zie website OTC. Zodra wij die binnen hebben, plaatsen we je op de spelerslijst. De 

eerste Diva die zich inschrijft, verzilvert meteen 2 bonuspunten. Elke 10de persoon die 

zich inschrijft krijgt er 1. Op elk willekeurig moment in het toernooi zijn er extra 

punten te vergaren. De manier waarop, blijft nog even een verrassing. Elke vorm van 

creativiteit wordt aangemoedigd. VALS SPELEN MAG       

16. Uiterste inschrijfdatum is donderdag 30 september 2021, één week voor aanvang 

van het toernooi. Maar let wel: Vol is vol! Wie het eerst komt zal het eerst malen.  

Vóór aanvang van het toernooi voegen we nieuwe deelneemsters toe aan de 

groepsapp, zodat we, indien nodig, iedereen op tijd kunnen informeren. Misbruik van 

de app is niet toegestaan en levert 6 strafpunten op. Ook als je alleen 

reservespeelster wilt zijn, mag je dat aangeven op het inschrijfformulier.  

 

De inschrijving is hiermee officieel geopend!!  

Wij kijken met belangstelling uit naar jullie aanmeldingen.  

Wij hebben er héél veel zin in.  

                          Pax en Dagmar.  
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