
 
INSCHRIJVINGSFORMULIER WINTERTENNISCIRCUIT DRECHTSTREEK,  

KOPPELCOMPETITIE SEIZOEN 2020/2021  
(speeldag GEMENGD donderdagmiddag / speeldag HEREN vrijdagmiddag) 

 

Ondergetekende: 
 

Naam         E-mail:     
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Postcode+woonplaats 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefoon thuis             Telefoon mobiel of zaak     
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
schrijft in voor het Wintertenniscircuit Drechtstreek, seizoen 2020/2021 met een  
 

KOPPEL GEMENGD  KOPPEL HEREN     (doorhalen wat niet van toepassing is) 
 

Naam waaronder het koppel zal spelen  ……………………………………………….……………………………………………... 
  
Het opgegeven koppel bestaat uit de volgende spelers (M) / speelsters (V): 
 
geslacht naam   geboorte-       KNLTB-    speel- voorjaarscomp.in   lid van           speelde eerder in  
      datum         nummer   sterkte 2020 gespeeld tennisclub     WTC Drechtstreek  
 

M/V B.IJ. VOORBEELD              dag-maand-jaar    14349002        8        ja, 4e kl H 35+ zat       TV Balletje      50+ M 2010/21+team 

 
1. M/V   ….……………………………………………………….   ………...……    ……    ……………………………..    .………….…..     …..………………..……… 
 
2. M/V   ….……………………………………………………….   ………...……    ……    ……………………………..    .………….…..     …..………………..……… 
 
Res. M/V………………………………………………………….   ………...……    ……    ……………………………..    .………….…..     …..………………..……… 
 
Res. M/V…………………………………………………………   ………...……    ……    ……………………………..    .………….…..     …..………………..……… 
 
volgens bovenstaand voorbeeld alle gevraagde gegevens invullen; indien geen lid van KNLTB, hetgeen voor deelneming 
geen vereiste is, dan vermelding ‘GEEN LID’ onder KNLTB-nummer aangeven. Speelsterkte=DUBBELSPEL-
SPEELSTERKTE 2020. Definitieve opgave van deelnemende speelsters/spelers dient in verband met de mogelijke 
indeling naar sterkte zo weinig mogelijk van deze opgave af te wijken; reserves mogen geen lagere speelsterkte (d.w.z. 
sterker zijn) dan de vaste speelsters/spelers hebben.  
 

LEES VOOR HET INVULLEN VAN DIT FORMULIER EERST AANDACHTIG DE TOELICHTING. 
GAARNE ZO DUIDELIJK (blokletters aub) EN VOLLEDIG MOGELIJK INVULLEN !!! 
 

Inschrijvers zijn verzekerd van een plaats mits dit formulier voor 1 JULI 2020 volledig ingevuld en ondertekend wordt 
ingezonden.  
Eventuele wensen of voor de wedstrijdleiding belangrijke opmerkingen duidelijk aan de achterzijde vermelden. 
Ingeschreven koppels ontvangen geen aparte bevestiging van de inschrijving, doch kunnen medio augustus de definitieve 
indeling plus wedstrijdschema tegemoet zien.  
Ondergetekende verplicht zich met een koppel tot het spelen van het Wintertenniscircuit Drechtstreek, seizoen 2020/2021 
volgens de daarvoor geldende rechten en plichten en zal indien hij/zij het team alsnog terugtrekt, 10% van de 
deelnemingskosten (bij terugtrekking na de indeling 100%) dienen te voldoen, tenzij het WTC Drechtstreek anders 
beslist.  
 
DIT FORMULIER UITERLIJK 1 JULI 2020    Handtekening: 
INZENDEN NAAR: WTC DRECHTSTREEK 
p/a POSTBUS 827, 3300 AV  DORDRECHT    
         ………………………………………………………………. 
Eventuele opmerkingen aan ommezijde a.u.b. ! 
 


