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Voorwoord  
 
Graag wil ik jou en je team welkom heten bij het allereerste Alphens Recreanten Team Toernooi 
(ARTT). Sommigen zullen deze afkorting ondertussen al herkennen van onze andere 
recreantentoernooien: het LRTT in Arnhem en het MRTT in Almere, de andere unieke toernooien 
die we ieder jaar organiseren. 
 
Dit keer hebben we onze krachten gebundeld met BC Flair en hebben we de focus wederom 
gelegd op de organisatie van een recreantentoernooi waarbij je veel kunt spelen en gezelligheid 
voorop staat. 
 
Met een deelnemerslijst van maar liefst 18 teams in het eerste jaar, lijkt het ons een goed 
uitgangspunt om dit toernooi ook volgend jaar door te zetten en het ARTT als vast item op de 
badmintonkalender te zetten. 
 
Het unieke aan dit toernooi, naast de sfeer van de feestdagen, is de mogelijkheid om met een 
volledig zelf samengesteld team in te schrijven, met de voorwaarden dat er minimaal 2 heren en 
2 dames zijn en maximaal 8 personen. Wij zorgen dan dat er aan de hand van de 
teamsamenstellingen per team een wedstrijdlijst geprint wordt. Daarbij zal iedere deelnemer aan 
het toernooi evenveel wedstrijden spelen. Een team van 8 deelnemers speelt dus meer 
wedstrijden dan een team van 4 deelnemers. Meer informatie hierover vind je verderop in dit 
boekje. 
 
Omdat dit het eerste ARTT is en we dit voor de spelers organiseren, zijn we uiteraard benieuwd 
naar jullie meningen achteraf. Mocht je nu nog opmerkingen, verbeteringen of andere feedback 
hebben, stuur dit dan naar artt@badminton.nl. 
 
Voor nu rest mij jullie alleen nog fijne kerstdagen toe te wensen en verwacht ik jullie 28 
december te kunnen verwelkomen op het eerste ARTT. 
 
Rob van Nuenen 
Mede-organisator ARTT 
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Routebeschrijving per auto 
 
Vanuit Amsterdam  
Rij de A4 richting Den Haag / Rotterdam, neem de afslag Alphen a/d Rijn (N207). Ga aan het 
einde van de afrit naar links en volg de N207 langs Leimuiden naar Alphen a/d Rijn. Neem na 
10,3 km. de afslag Alphen, dat is rechtsaf de Eisenhowerlaan op. Volg de Eisenhowerlaan (± 1,6 
km). Ga bij de kruising voor de brug linksaf (Bruin Slotsingel) (4e stoplicht). Volg de weg en ga 
bij de derde kruising met stoplichten rechtsaf (President Kennedylaan). Rij door en sla na het 
politiebureau (2e stoplicht) direct rechtsaf. Rij om het politiebureau heen tot aan de 
parkeerplaats onder de Limeshal. 
 
Vanuit Rotterdam  
Rij de A20 / A12 richting Gouda en Utrecht, neem op de A12 de afslag Bodegraven / Alphen aan 
den Rijn (N11). Volg de N11 richting Alphen aan den Rijn en neem de afslag Ter Aar/Nieuwkoop. 
Bij de stoplichten rechtsaf en neem na de hefbrug (aan je linkerhand) de eerste afslag (stoplicht) 
linksaf (Oranje Nassausingel). Ga na +/- 2 km bij stoplichten (5e) voor het politiebureau (aan je 
linkerhand) linksaf. Rij om het politiebureau heen tot aan de parkeerplaats onder de 
Limeshal. 
 
Vanuit Utrecht  
Rij de A12 richting Den Haag / Rotterdam, neem de afslag Bodegraven / Alphen a/d Rijn (N11). 
Volg de N11 richting Alphen aan den Rijn en neem de afslag Ter Aar/Nieuwkoop. Bij de 
stoplichten rechtsaf en neem na de hefbrug (aan je linkerhand) de eerste afslag (stoplicht) 
linksaf (Oranje Nassausingel). Ga na +/- 2 km bij stoplichten (5e) voor het politiebureau (aan je 
linkerhand) linksaf. Rij om het politiebureau heen tot aan de parkeerplaats onder de 
Limeshal. 

Vanuit Leiden 
Neem op de A4 de afslag N11/Alphen aan den Rijn. Volg de N11 richting Alphen aan den Rijn en 
neem de afslag Ter Aar/Nieuwkoop. Bij de stoplichten rechtsaf en neem na de hefbrug (aan je 
linkerhand) de eerste afslag (stoplicht) linksaf (Oranje Nassausingel). Ga na +/- 2 km bij 
stoplichten (5e) voor het politiebureau (aan je linkerhand) linksaf. Rij om het politiebureau 
heen tot aan de parkeerplaats onder de Limeshal. 

Let op: Parkeren alleen ONDER de sporthal. Parkeren op het voorterrein wordt 
beboet. 

 
 
 

  



 
 

Dagprogramma  ARTT 

09.30 - 09:45 uur: aankomst spelers 

10.00 - 10.15 uur: welkom heten + korte uitleg toernooi 

10.15 - 13.00 uur: wedstrijden 

13.00 – 13.30 uur: Collectieve pauze 

13.30 - 16.30 uur: wedstrijden 

16.45 - 17.00 uur: prijsuitreiking 

17.00 uur: afsluiting toernooi 

 
 
 

Voorbeeld wedstrijdbriefje 
 

 
 
LET OP: onthoud goed uw eigen team nummer! 
 



 
 

Uitleg Alphen’s Recreanten Team Toernooi 
 
Beste sportvrienden, 
 
Om dit toernooi vlot te laten verlopen, zijn hier een aantal aanbevelingen.  
 

 Bij aankomst graag eerst je team aanmelden bij de inschrijftafel die direct bij 
binnenkomst bovenaan de trap staat. Daar wordt nog eens gevraagd om het aantal 
teamgenoten te bevestigen. 

 Zoals op het inschrijfformulier staat, bestaat een team uit minimaal twee dames en twee 
heren (het mogen er ook meer zijn). De hele dag speelt dat team onder zijn aangegeven 
teamnummer.  

 Bij de start van de wedstrijden ontvangt u een wedstrijdlijst met daarop alle wedstrijden 
die uw team die dag zal spelen. U mag daarbij zelf kiezen wie welke wedstrijden gaan 
spelen. Let op: Zorg dat alle teamleden goed op de hoogte zijn welke wedstrijden zij 
spelen. 

 De banen zijn genummerd van 1 t/m 11. 
 Als het team het indelingsformulier ontvangen heeft, kunt u naar de baan in de hal om in 

te spelen. Als het toernooi begint, hoort u een geluidsignaal en dan heeft u nog 1,5 
minuut de tijd voor de eerste ronde begint. Bij de tweede keer dat het signaal gaat, 
begint de speeltijd. De speeltijd zal ongeveer 12 minuten per ronde bedragen. Na elke 
speeltijdronde gaat de toeter weer en betekent dan einde wedstrijd. U heeft dan weer 1,5 
minuut om te wisselen. Ook aan het eind van een pauze worden twee signalen gegeven, 
één voor wisselen, één voor aanvang wedstrijd. 

 De winnende teams dienen het puntenlijstje na elke partij aan de wedstrijdtafel in de zaal 
in te leveren. De uitslagen worden periodiek in de zaal opgehangen. 

 U hoeft alleen maar de twee vakjes in te vullen: dat is voor een gewonnen wedstrijd 3 
punten, een verloren wedstrijd 1 punt en een gelijk spel 2 punten. 

 Als het geluidsignaal gaat, is het spel afgelopen en telt het punt niet meer.  
 U speelt constant door, met uitzondering van de aangegeven pauzetijden die iedereen 

heeft. Maak met uw team goede afspraken wie de volgende ronde speelt en wie welke 
baan of pauze neemt, zodat uw tegenstander niet hoeft te wachten. 

 
 
 
 
 
 

  



 
 

Alle teams 
 
Teamnr Teamnaam Dames Heren 
1 The Backhands 1 2 2 
2 BC Gova 1 4 4 
3 Velsen 1 3 3 
4 BC Voorburg 1 3 3 
5 BC Voorburg 2 3 3 
6 BC Voorburg 3 3 3 
7 Veenshuttle 1 4 4 
8 Unicum 1 2 2 
9 Unicum 2 2 2 
10 Apollo Roelofsarendsveen 1 2 2 
11 BC Flair 1 4 2 
12 BC Flair 2 3 3 
13 BAN Hoogland 1 2 5 
14 BC Amersfoort 1 2 2 
15 BC Merenwiek 1 2 3 
16 SB Helios 1 3 4 
17 BC Zigo 1 2 3 
18 BC de Riebeeck 2 2 
 
 
  



 
 

Met dank aan alle medewerkers: 
 
 
 
Medewerkers:   Rob van Nuenen 
     Johan van Rooij 
     Marco Jansma 

Kees Jansma 
 
Sportblessures:   Richard Rikken 
 
 
******************************* 
 
 
Graag zien wij jullie terug in 2014 op: 
 
3 maart 2014  
het Landelijk Recreanten Team Toernooi, LRTT, in Arnhem. 
 
oktober 2014 
het Mixed Dubbel Team Toernooi, MRTT,  in Almere 
 
december 2014 
het Alphens Recreanten Team Toernooi, ARTT, in Alphen a/d Rijn 
 
 
******************************* 
 


