
Competitieregels en uitslag doorgifte 

Zoals afgelopen jaar zal Victor Nunes ook dit jaar de uitslagen en standen bijhouden.  
Om iedereen de kans te geven zijn of haar uitslag door te geven zijn sommige regels dit seizoen aangepast. Op deze 
manier hoopt het bestuur dat aan het einde van de competitie de uitslagen van ALLE wedstrijden bekend zullen zijn 
en er eerlijke standen opgemaakt kunnen worden. 
 
Lees onderstaand dus goed door!! 
 
Digitaal Uitslagen Formulier (DUF) 

Het Digitaal Uitslagen Formulier (DUF) is beveiligd om ervoor te zorgen dat  alleen leden van onze vereniging er 
gebruik van kunnen maken.  
Voordat je gebruik kunt gaan maken van het DUF moeten TVI leden zich eerst aanmelden om deelnemer te worden 
en de gekozen inloggegevens geactiveerd te krijgen.. De aanmelding zal altijd eerst worden goedgekeurd door de 
beheerder.  

Uitslagen doorgifte middels email, WhatsApp, SMS of telefonisch. 

Uitslagen kunnen dit seizoen ook worden doorgegeven door gebruikmaking van email, WhatsApp, SMS of 
telefonisch. Dit doe je met de volgende gegevens;  

• Email:    vnunes@kpnmail.nl 

• WhatsApp, SMS of telefonisch: 06 51455711 

Uitslagen handmatig invullen in de uitslagen MAP. 

Uitslagen kunnen handmatig ingevuld worden in de uitslagen MAP welke in de “Boerderij” ligt. 

 English version 

Competition rules and results transfer      

Like last year, Victor Nunes will keep track of the results and standings. To give everyone the chance to pass on his or 
her result, some rules have been adjusted this season. This way the board hopes that at the end of the competition 
the results of ALL matches will be known and fair standings can be made. 
 
Read below well !! 
 
Digital Results Form (DRF)  

The Digital Results Form (DRF) is protected to ensure that only members of our club can use it. Before you can use 
the DRF, TVI members must first register to become a participant and get the chosen credentials activated. The 
registration will always be first approved by the administrator.  

Results passed on via email, WhatsApp, SMS or telephone  

This season results can also be passed on by using email, WhatsApp, SMS or telephone. You can do this using the 
following data; 

• Email:    vnunes@kpnmail.nl 

• WhatsApp, SMS of telefonisch: 06 51455711 

Manually fill in results in the results MAP. 

Results can be entered manually in the results MAP which is in the "Farm" at the tennis park. 
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