
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WINTERTENNISCIRCUIT DRECHTSTREEK 
LET OP juiste website:  www.wintertenniscompetitie.nl 
post:       Postbus 827 - 3300 AV  DORDRECHT 
telefoon:  06-23244672 
e-mail:     wintertenniscircuit@kpnmail.nl 
 
  
Aan de captains van de teams die deelnemen of wensen deel te nemen aan  
het Wintertenniscircuit Drechtstreek, afd. heren/gemengd 
 
Geachte captains en overige teamleden, 
 

Hierbij vindt u informatie over het Wintertenniscircuit Drechtstreek voor herenteams (minimaal vier heren) en 
voor gemengde teams (minimaal twee dames en twee heren) seizoen 2019/2020 en een toelichting op het 
inschrijvingsformulier, dat u kunt gebruiken om een herenteam en/of een gemengd team in te schrijven. Dit 
inschrijvingsformulier ontvangt u (direct of op verzoek) per mail of kunt u downloaden en printen vanaf de 
website www.wintertenniscompetitie.nl. LEEST U AUB ONDERSTAANDE TEKST GOED DOOR! 
 
IN HET KORT DE BELANGRIJKSTE GEGEVENS BETREFFENDE SEIZOEN 2019/2020 (voor details zie verder) 
 

Ø De KOSTEN VOOR DEELNEMING worden opnieuw NIET VERHOOGD! 
Ø Er is een herencircuit voor teams op zaterdag en zondagmorgen! 
Ø Er is een gemengd circuit voor teams op zondag! 
Ø Er is een regeling voor INHALEN/VERPLAATSEN van wedstrijden! 
Ø U krijgt de oude vertrouwde, al meer dan 40 jaar durende organisatie-ervaring van het 

Wintertenniscircuit Drechtstreek! 
 

Verder: 
 

Ø Het winterseizoen loopt van begin september 2019 t/m eind maart 2020. 
Ø Alle wedstrijden worden gespeeld in het Tenniscentrum Oostpolder te Papendrecht en/of het TopSpin 

Centre te Zwijndrecht. 
Ø Voor het herencircuit kunt u kiezen uit zaterdag en/of zondag als speeldag; het gemengde circuit speelt 

zich op zondag af. 
Ø Teams bestaan uit minimaal 4 personen. 
Ø Teams worden primair naar sterkte ingedeeld. 
Ø Elk team speelt in principe totaal minimaal veertien wedstrijden volgens een vast schema van eenmaal in 

de twee weken spelen. 
Ø Men kan heren en gemengd spelen als ook heren zaterdag en heren zondag. 

 

WAT U MOET WETEN IN DETAIL 
 

SPEELHALLEN: 
Het Wintertenniscircuit Drechtstreek maakt in het komende winterseizoen 2019/2020 gebruik van het 
Tenniscentrum Oostpolder te Papendrecht (6 banen) en het TopSpin Centre te Zwijndrecht (8 banen). 
 

SPEELDAGEN: 
Deelneming aan het Wintertenniscircuit Drechtstreek met een herenteam bestaande uit minimaal vier personen 
is mogelijk op zaterdag en/of zondag. Deelneming aan het Wintertenniscircuit Drechtstreek met een gemengd 
team bestaande uit minimaal twee dames en twee heren is mogelijk op zondag. 
 

SPEELTIJDEN: 
Er zijn diverse speeltijdmogelijkheden: 

• HEREN ZATERDAG 
De herenteams op zaterdag wisselen de vroege speeltijden (11.00-14.00 uur/12.00-15.00 uur) af met de late 
speeltijden (15.00-18.00 uur/16.00-19.00 uur). De vroege speeltijd wordt in een veelal onregelmatige cyclus 



afgewisseld met de late speeltijd, wel gewoon volgens de vaste cyclus van eenmaal in de twee weken spelen. 
De herenteams op zaterdag spelen alle wedstrijden in drie speeluren in de meeste gevallen met een rustuur 
en in een enkel geval met een dubbeluur. In geval van een rustuur speelt men het eerste speeluur twee 
partijen tegelijk, daarna volgt een rustuur en vervolgens in het derde speeluur speelt men weer twee 
partijen tegelijk. In geval van een dubbeluur speelt men gedurende twee uren één partij en het derde uur 
twee partijen tegelijk.  
Tijdens het dubbeluur of bij wedstrijden met een rustuur in beide speeluren moeten alle spelers aanwezig 
zijn!!! 

 

• HEREN ZONDAG 
 De herenteams op zondag spelen op de speeltijd: 
 10.00-13.00 uur of 11.00-14.00 uur (in drie speeluren met rustuur of met dubbeluur van 10.00 tot 11.00 uur 

of van 11.00 tot 12.00 uur). Afhankelijk van het aantal inschrijvingen is het mogelijk dat incidenteel een 
wedstrijd wordt vastgesteld op tijdstip 11.00-13.00 uur of 12.00-14.00 uur (in twee speeluren 2x2 speeluren 
achtereen).  
Tijdens het dubbeluur of bij wedstrijden met een rustuur in beide speeluren dan wel bij wedstrijden met twee 
speeluren moeten alle spelers aanwezig zijn!!! 
Bovenstaande speeltijden kunnen in een onregelmatige cyclus afgewisseld worden. 
 

• GEMENGD ZONDAG 
De gemengde teams op zondag wisselen de vroege speeltijd (tussen 12.00 en 17.00 uur) af met de late 
speeltijd (tussen 16.00 en 19.00 uur). De vroege speeltijd wordt in een meestal onregelmatige cyclus 
afgewisseld met de late speeltijd volgens de vaste cyclus van eenmaal in de twee weken spelen. 

 De gemengde teams spelen alle wedstrijden in drie speeluren, hetzij met een zogenaamd dubbeluur of met 
een zogenaamd rustuur, hetgeen aan het begin van het seizoen wordt toegelicht. Tijdens het dubbeluur of bij 
wedstrijden met een rustuur in beide speeluren moeten alle spelers aanwezig zijn!!! 

 

SPEELSTERKTE: 
• Het Wintertenniscircuit Drechtstreek biedt speelmogelijkheden voor teams van de -voor Nederlandse 

begrippen- sterkste categorie (speelsterkte KNLTB 1, 2 en 3) tot en met speelsterkte KNLTB 8/9. 
• Teams worden primair naar sterkte ingedeeld, hetgeen de meeste speelvreugde met zich meebrengt. Bij de 

herenteams kan dat, op de hoogste klassen na, zowel in een zaterdag- als een zondagafdeling. De hoogste 
herenklassen (speelsterkte 1, 2, 3) spelen alle op zaterdag. Spelers mogen zowel in een zaterdag- als in een 
zondag-herenteam spelen. 

 

SPEELSCHEMA: 
• Er wordt gespeeld in afdelingen van acht (incidenteel van zes, tien, twaalf of veertien) teams, die primair 

NAAR STERKTE worden ingedeeld. Dat betekent dat uw team wordt ingedeeld in een afdeling met teams van 
gelijke sterkte waarbij wordt gelet op de opgegeven speelsterkte en op de resultaten van voorgaande 
seizoenen (hiervoor geldt geen vaste promotie/degradatieregeling, indeling naar sterkte staat voorop). 

• Elk team speelt van begin september 2019 t/m eind maart 2020 in totaal minimaal veertien wedstrijden. 
• De wedstrijden worden in principe afgewerkt volgens een vast schema met speeldata om de andere week 

(regelmatige cyclus van eenmaal in de twee weken spelen), deels op dezelfde tijd en in dezelfde hal, deels 
met afwisselende tijden en afwisselend in diverse hallen; dit laatste om zoveel mogelijk aan ieders wensen 
qua speeltijden/speelhallen tegemoet te komen. Incidenteel is het in afdelingen van minder of meer dan acht 
teams mogelijk dat gedurende het seizoen een of meer extra wedstrijden, al dan niet in de andere 
wedstrijdweek, worden vastgesteld, in welk geval het speelschema deels een onregelmatige cyclus kent. 

 

INDELING: 
Het is dus in de eerste plaats de bedoeling om acht (resp. zes, tien, twaalf of veertien) teams van ongeveer gelijke 
sterkte in een klasse/afdeling onder te brengen. Het is daarom van groot belang dat de sterkte van uw team 
bekend is, hetgeen u op het inschrijvingsformulier kunt aangeven (zie toelichting verderop). In tweede instantie 
wordt gekeken naar de voorkeur voor tijden. In principe wordt er tussen de beschikbare hallen gerouleerd. Bij het 
vaststellen van wedstrijden zal zo veel mogelijk getracht worden om alle teams uit één afdeling tegelijk in één hal 
te laten spelen, waaraan de voorkeur voor speeltijd ondergeschikt wordt gemaakt. 
 

REGLEMENT: 
Ook voor het seizoen 2019/2020 zal een reglement gelden dat aangeeft wat wel en wat niet mag/kan in het 
Wintertenniscircuit Drechtstreek. Een beknopt uittreksel met uitleg zal aan het begin van het seizoen voor 



belangstellenden beschikbaar zijn. De circuitleiding zal op naleving van het reglement toezien. Het volledige 
reglement is tijdens het winterseizoen voor raadpleging in te zien bij de balie van de tennishallen. 
 

Bij dezen een paar belangrijke regels in het kort:  
• SPELEN IN MEER TEAMS: in principe is het niet mogelijk om in twee teams van dezelfde categorie (heren 

zaterdag, heren zondag, gemengd) te spelen. Men mag dus WEL zowel in een heren- (of dames-) als in een 
gemengd team spelen. Daarbij is van belang dat het herencircuit op zaterdag en zondag als aparte 
categorieën worden beschouwd, dat betekent dat spelers zowel in een zaterdag als een zondag herenteam 
als vaste speler mogen spelen. 
Als men als herenteam ELKE WEEK wil spelen, dan kan dat door inschrijving van het team voor de heren 
zaterdag en heren zondag. In zulk geval graag twee inschrijvingsformulieren invullen met duidelijke 
vermelding van de wens elke week te willen spelen. 
LET OP: Individuele spelers/speelsters die in twee of meer verschillende teams 
spelen, dienen dit uitdrukkelijk op de inschrijvingsformulieren van beide/alle teams 
met vermelding van de namen van de spelers/speelsters en van beide/alle teams, 
aan te geven. Alleen dan kan de circuitleiding rekening met uw wens houden! 

• AANTAL SPELERS PER TEAM: belangrijk is dat een team in een wedstrijd uit minimaal vier spelers bestaat 
(meer mag, minder betekent partijen opgeven, waarbij tevens winstpunten in mindering worden gebracht). 
Ieder teamlid speelt per wedstrijd maximaal twee dubbelpartijen, die overigens niet met dezelfde persoon 
mogen worden gespeeld.  

• AANTAL PARTIJEN: in de categorie heren worden vier herendubbels per wedstrijd gespeeld; in de categorie 
gemengd een damesdubbel, een herendubbel en twee gemengde dubbels, in genoemde volgorde tenzij de 
teams in onderling overleg een andere volgorde overeenkomen dan wel reglementair een andere volgorde 
wordt opgelegd.  

• LEEFTIJDEN: wat de leeftijdsgrenzen betreft, in de opstelling van een team mag ten hoogste een persoon 
voorkomen die voor 1 april 2020 de leeftijd van 21 jaar nog niet heeft bereikt, doch WEL de leeftijd van 15 
jaar zal bereiken/moet hebben bereikt. De overige teamleden in de opstelling moeten voor 1 april 2020 de 
leeftijd van 21 jaar bereiken of hebben bereikt. Uitzondering op deze regel vormen de teams ingedeeld in de 
ere- en hoofdklassen van het heren- en gemengde circuit. In hun opstelling moet tenminste een persoon 
voorkomen die voor 1 april 2020 de leeftijd van 18 jaar (ereklassen) respectievelijk 21 jaar (hoofdklassen) be-
reikt/heeft bereikt. De overige teamleden mogen jonger zijn, echter moeten voor 1 april 2020 de leeftijd van 
14 jaar bereiken of hebben bereikt. 

 

KOSTEN VOOR DEELNEMING: 
De kosten voor deelneming aan het Wintertenniscircuit Drechtstreek zijn in vergelijking met vorig seizoen niet 
verhoogd en bedragen voor de afdeling heren en gemengd in het seizoen 2019/2020 per team € 645,- op 
voorwaarde dat de inschrijving voor 1 mei 2019 bij de circuitleiding binnen is. Voor dat bedrag speelt uw team 
veertien wedstrijden. De kosten per persoon in een team van vier bedragen dus € 161,25. Bestaat uw team uit 
vijf personen, hetgeen nogal eens het geval is, dan wordt de prijs per persoon natuurlijk lager (€ 129,-). In de 
kosten voor deelneming is de baanhuur en zeven blikken nieuwe ballen per seizoen inbegrepen. 
  

INSCHRIJVINGSFORMULIER INVULLEN: 
Om aan het Wintertenniscircuit Drechtstreek met een heren- en/of een gemengd team deel te nemen dient men 
het via de mail toegezonden of via internet te downloaden ‘Inschrijvingsformulier HM 2019-20’ te printen, in te 
vullen en daarna per post te verzenden. Wilt u voor het invullen de onderstaande toelichting goed doorlezen, 
zodat de circuitleiding alle benodigde en juiste gegevens over uw team krijgen.  
GAARNE HET FORMULIER ZO DUIDELIJK (met blokletters) EN VOLLEDIG MOGELIJK INVULLEN:  
• De inzender/captain wordt beschouwd als de wel of niet spelende leider van het team, die het team in 

rechten en plichten tegenover het WTC Drechtstreek en de deelnemende tennishallen vertegenwoordigt. Van 
de captain zijn naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres gewenst.  

• Geef op de betreffende plaats duidelijk aan of de inschrijving voor een herenteam of een gemengd team is. 
Indien u zowel voor het herencircuit als voor het gemengde circuit of zowel voor het herencircuit op zaterdag 
als op zondag wilt inschrijven, dan gaarne twee inschrijvingsformulieren invullen en verzenden.  

• Houdt u bij de opgave van de naam van uw team er rekening mee dat deze niet meer dan tien 
letters/cijfers mag bevatten, anders zal met afkortingen gewerkt worden. 



• Om misverstanden bij de indeling te voorkomen, worden van teams die vorig seizoen ook deelnamen, hun 
teamcode (bijv. a1) en speeldag van het seizoen 2018/2019 gevraagd.  

• Er zijn speelmogelijkheden in diverse speelsterkten. Bij de teams die dit seizoen reeds deelnamen, wordt 
uitgegaan van hun sterkte van dit ogenblik. Zijn er wijzigingen, geef dan aan of u het team sterker dan/even 
sterk als/minder sterk dan uw team van vorig seizoen acht. 

• Geef duidelijk de voorkeur voor speeldag/tijd aan en welke speeldag/tijd uw team beslist niet kan spelen. 
Houdt u er rekening mee dat hoe groter het aantal speelmogelijkheden van uw team is, des te groter is de 
mogelijkheid dat u kunt worden ingedeeld. 

• De namen, KNLTB-lidnummers (zie daarvoor de spelerspas van de KNLTB met speelsterkte-onderverdeling in 
1 t/m 9) en dubbelspel-speelsterkten volgens de KNLTB-lijst 2019 van de spelers (toevoeging M) en (bij 
gemengde teams) speelsters (toevoeging V) in het team moeten worden opgegeven. Noteer achter elke 
naam of het teamlid een vaste speler/speelster (vast) of een reserve (res) is. 

• Geef tevens aan de vereniging(en) waarvan men lid is. 
• Lidmaatschap van een vereniging of van de KNLTB is voor deelneming aan het Wintertenniscircuit 

Drechtstreek NIET NOODZAKELIJK. Geef in zo'n geval onder KNLTB-nummer de vermelding 'geen lid' aan.  
• Geef tevens aan de klasse waarin tijdens de voorjaarscompetitie KNLTB 2019 wordt/is gespeeld met 

duidelijke scheiding in heren/gemengd/damescompetitie op zaterdag/zondag/dinsdag/vrijdagavond. 
• Nieuwe teams dienen aan te geven of men eerder in het Wintertenniscircuit Drechtstreek heeft gespeeld (zo 

ja, welk seizoen en welk team). 
• BELANGRIJK: INDIEN EEN OF MEER TEAMLEDEN ZICH OOK NOG VOOR EEN ANDER TEAM in het 

Wintertenniscircuit Drechtstreek HEEFT/HEBBEN OPGEGEVEN, DAN DIENT DIT MET DE NAAM VAN DE 
SPEELSTER(S) EN DE NAAM VAN HET ANDERE TEAM (inclusief de naam van de captain) OP HET 
INSCHRIJVINGSFORMULIER TE WORDEN VERMELD. Deze regel is van groot belang in verband met het 
mogelijk tegelijk spelen van wedstrijden. NIET VERGETEN DUS!!! Eventuele voorkeur voor spelen in hetzelfde 
dan wel om het andere weekeinde kan hierbij worden aangegeven. Alleen dan zal de circuitleiding trachten 
bij de indeling hiermede rekening te houden. 

• Eventuele andere wensen/opmerkingen kunt u duidelijk omschreven vermelden.  
• U dient zich akkoord te verklaren met de voorwaarden voor deelneming aan het Wintertenniscircuit 

Drechtstreek. Uw ondertekening van het inschrijvingsformulier geldt als akkoord. Ondergetekende verplicht 
zich met een team tot het spelen van het Wintertenniscircuit Drechtstreek seizoen 2019/2020 volgens de 
daarvoor geldende regels en plichten. Wij maken u erop attent dat een captain, die zich met haar team 
terugtrekt, tien procent van de inschrijvingskosten in rekening zal worden gebracht. Bij een onverhoopt 
terugtrekken van een ingeschreven team na de bekendmaking van de indeling zal echter het volledige 
inschrijvingsgeld in rekening worden gebracht. 

• U wordt verzocht het inschrijvingsformulier zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk voor 1 MEI 2019 te verzenden, 
alleen dan komt uw team in aanmerking voor de zogenaamde horeca-aanbieding.  

• Mocht u als 'oudgediende' -onverhoopt- niet meer aan het nieuwe circuit kunnen deelnemen, wilt u dan via 
een mailtje naar wintertenniscircuit@kpnmail.nl  (LET OP juiste mailadres) vermelden waarom u van verdere 
deelneming afziet. Hebt u echter opmerkingen over het afgelopen seizoen dan wel suggesties voor de 
toekomst, we houden ons aanbevolen. U kunt ons bereiken via telefoon 06-23244672 (niet na 22.00 uur) of 
schriftelijk via e-mail wintertenniscircuit@kpnmail.nl of per brief via POSTBUS 827, 3300 AV  DORDRECHT. 

 

WIJ VERZOEKEN U DE DIVERSE SPEELDAGEN/TIJDEN UITGEBREID MET UW TEAMLEDEN TE BESPREKEN EN 
DUIDELIJK OP DE JUISTE WIJZE UW VOORKEUR AAN TE GEVEN. Elk seizoen zijn er captains die hun wensen niet 
op de juiste wijze aangeven, met als gevolg dat men op tijden die men niet wilde, is ingedeeld. Besteed dus de 
nodige aandacht aan het invullen van uw wensen aangaande speeldag/tijd. 
 

NIEUWE DEELNEMERS  
Er heerst een hardnekkig misverstand dat er voor nieuwe teams in het Wintertenniscircuit Drechtstreek geen 
plaats zou zijn, maar niets is minder waar. Nieuwe teams die voor 1 MEI 2019 worden ingeschreven, kunnen er 
zeker van zijn dat ze worden ingedeeld, mits hun speeltijdmogelijkheden niet te beperkt zijn. 
LET OP: Voor bestaande teams die voor het komende seizoen 2019/2020 een nieuw team aanbrengen, geldt 
een aantrekkelijke kortingsregeling. Informeer voor details bij de circuitleiding! 
 

  



DAMESCIRCUIT OP DINSDAG, DONDERDAG EN ZATERDAG  
Het Wintertenniscircuit Drechtstreek organiseert op dinsdag, donderdag en ZATERDAG een DAMESCIRCUIT. 
Nadere informatie en een inschrijvingsformulier kunt u vinden op onze website www.wintertenniscompetitie.nl 
of aanvragen via telefoonnummer 06-23244672 of e-mail wintertenniscircuit@kpnmail.nl.  
 

EINDSTANDEN VOORGAANDE SEIZOENEN 
Als u geïnteresseerd bent in de eindstanden van voorgaande seizoenen, dan verwijzen wij u naar onze website 
www.wintertenniscompetitie.nl (archief). 
 

GA UIT VAN JUISTE INFORMATIE  
Er bestaan nogal wat misverstanden over het Wintertenniscircuit Drechtstreek en zijn (speel)mogelijkheden, laat 
u daardoor niet (mis)leiden en bel, als u vragen hebt, met de circuitleiding, dan verneemt u de juiste informatie 
uit eerste hand.  
 

Met vriendelijke groeten, 
 

WINTERTENNISCIRCUIT DRECHTSTREEK 


