
De competitieregels voor 2018 

• Uitslagen dienen te worden doorgegeven door gebruikmaking van het Digitaal Uitslagen Formulier (DUF), 
email, SMS, WhatsApp, telefonisch of handmatig invullen op de lijst welke in de “Boerderij” zal liggen. 

• De puntentelling geschiedt op individuele basis. Als je niet kunt spelen krijg je dus geen punten en bij 
gebruikmaking van een vervanger krijgt deze ook geen punten. Bij het doorgeven van de uitslag dient 
doorgegeven te worden dat je met een vervanger hebt gespeeld. 

o LET OP: Bij verhinderingen mág je een vervanger vragen uit dezelfde of een lagere poule en die zich 
ook heeft opgegeven voor dát onderdeel. 

• Afzeggingen, verhinderingen, verplaatsingen dus alle wijzigingen zijn voor eigen verantwoordelijkheid. Dit 
geldt ook voor het doorgeven van de uitslagen! 

• Degene die verhinderd is, is tevens verantwoordelijk voor het afspreken van een nieuwe datum. 

• Komt iemand niet opdagen (misverstand of niet) dan is de partij gewonnen door de tegenpartij en de 
“schuldige” krijgt 2 punten in mindering. 

• Raakt je partner gedurende de competitie geblesseerd, dan mag deze vervangen worden door een nieuwe 
partner. 

• Als een wedstrijd niet gespeelt kan worden i.v.m. de weersomstandigheden dan dient hiervoor een nieuwe 
datum te worden afgesproken. Ga niet op elkaar zitten wachten, pak gewoon even de telefoon en regel het! 

• Niet gespeelde wedstrijden moeten z.s.m. te worden ingehaald. 

 

 

English version 

 

The competition rules for 2018 

• Results must be passed on by using the Digital Results Form (DUF), email, SMS, WhatsApp, by telephone or 
manually on the results list which will be in the "Farm". 

• The scoring is done on an individual basis. If you can’t play, you do not get points and when using a 
substitute, he or she does not receive points. When passing on the results, you must inform that you have 
played with a substitute. 

o ATTENTION: For foreclosures you can ask a substitute from the same or a lower pool and who has 
also registered for that part of the competition. 

• Cancellations, foreclosures, transfers, so basically all changes are for your own responsibility. This also 
applies to passing on the results! 

• The person who is unable to attend is also responsible for agreeing a new date. 

• If someone does not show up (misunderstanding or not) then the match is won by the other team and the 
"guilty on(es)" gets 2 points deducted. 

• If your partner gets injured during the competition, he or she may be replaced by a new partner. 

• If a match can’t be played because of bad weather conditions then a new date has to be agreed. Do not sit 
and wait, just grab the phone and arrange it! 

• Unplayed matches must be rescheduled. 

 


