WINTERTENNISCIRCUIT DRECHTSTREEK
LET OP nieuwe website: www.wintertenniscompetitie.nl
post:
Postbus 827 - 3300 AV DORDRECHT
telefoon: 06-23244672
e-mail: wintertenniscircuit@kpnmail.nl

Aan de captains van de koppels, die aan het Wintertenniscircuit Drechtstreek,
Koppelcompetitie gemengd en/of heren (willen) deelnemen
Geachte captains en overige teamleden,
Hierbij vindt u informatie over de koppelcompetitie van het Wintertenniscircuit Drechtstreek seizoen 2020/2021
en een toelichting op het inschrijvingsformulier, dat u kunt gebruiken om een gemengd- of herenkoppel 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 DE KOPPELCOMPETITIE SEIZOEN 2020/2021
(voor details zie verder)
Ø Het winterseizoen loopt van begin september 2020 t/m eind maart 2021.
Ø Alle wedstrijden worden gespeeld van 15 tot 16 uur in het Tenniscentrum Papendrecht, op donderdag voor
gemengde koppels en op vrijdag voor herenkoppels.
Ø Een wedstrijd bestaat uit een gemengd-dubbelpartij dan wel heren-dubbelpartij, die inslaan inbegrepen één
uur duurt.
Ø Er worden alleen games en geen sets geteld en er wordt niet van speelhelft gewisseld.
Ø Speelsters en spelers in de koppelcompetitie moeten een leeftijd van 45 jaar of ouder hebben.
Ø Afhankelijk van het aantal deelnemende koppels zijn er per wedstrijdweek één of meer koppels vrij.
Ø U krijgt aan het begin van het seizoen een wedstrijdschema, waarop data van alle wedstrijden en rustweken
zijn aangegeven.
Ø De deelnemerskosten bedragen bij een totaal van 20 wedstrijden slechts € 90,- per koppel (= € 45,- per
persoon).
INSCHRIJVING
Inschrijving voor de koppelcompetitie GEMENGD staat open voor ‘koppels’ bestaande uit één vaste speelster en
één vaste speler die gedurende het gehele seizoen in een vaste koppel-combinatie spelen en die in geval van
afwezigheid slechts vervangen mogen worden door reserves die een gelijke dan wel hogere (d.w.z. qua
speelsterkte zwakkere) dubbelspel-speelsterkte hebben en aan de leeftijdsregel voldoen. In principe speelt men
in elk koppel gewoonlijk alle wedstrijden met de eigen partner.
Inschrijving voor de koppelcompetitie HEREN staat open voor ‘koppels’ bestaande uit twee vaste spelers die
gedurende het gehele seizoen in een vaste koppel-combinatie spelen en die in geval van afwezigheid slechts
vervangen mogen worden door reserves die een gelijke dan wel hogere (d.w.z. qua speelsterkte zwakkere)
dubbelspel-speelsterkte hebben en aan de leeftijdsregel voldoen. In principe speelt men in elk koppel gewoonlijk
alle wedstrijden met de eigen partner.
Om aan de koppelcompetitie van het Wintertenniscircuit Drechtstreek deel te nemen dient men het
‘Inschrijvingsformulier koppel 2020-21’ in te vullen en daarna per post te verzenden. Het formulier wordt per
mail toegezonden of is via de website (www.wintertenniscompetitie.nl) te downloaden of het
inschrijvingsformulier op de website www.wintertenniscompetitie.nl digitaal invullen en verzenden.
SPEELSCHEMA
Gedurende het winterseizoen 2020/2021, dat loopt van begin september 2020 tot en met eind maart 2021,
worden volgens een vaststaand schema in het Tenniscentrum Oostpolder te Papendrecht elke donderdag
(gemengd) en elke vrijdag (heren) tussen 15 en 16 uur met uitzondering van de week tussen kerst en nieuwjaar
wedstrijden vastgesteld waarbij alle deelnemende koppels minimaal één keer tegen elk ander koppel spelen.

Een wedstrijd in de koppelcompetitie GEMENGD bestaat uit een gemengd-dubbelpartij, die inslaan inbegrepen
één uur duurt. Een wedstrijd in de koppelcompetitie HEREN bestaat uit een heren-dubbelpartij, die inslaan
inbegrepen één uur duurt. Er worden alleen games en geen sets geteld; er wordt niet van speelhelft gewisseld en
spelers mogen geen aanspraken maken op een rustperiode tijdens de wedstrijd.
Afhankelijk van het aantal deelnemende koppels zijn er per wedstrijdweek één of meer koppels vrij.
Voorafgaande aan het seizoen krijgen alle deelnemende koppels een wedstrijdschema, waarop is aangegeven op
welke data de wedstrijden worden gespeeld en welk koppel op welke speeldata een rustweek heeft.
INSCHRIJVINGSFORMULIER INVULLEN
GAARNE HET FORMULIER ZO DUIDELIJK (met blokletters) EN VOLLEDIG MOGELIJK INVULLEN.
Lidmaatschap van een vereniging of van de KNLTB is overigens voor deelneming aan de koppelcompetitie NIET
NOODZAKELIJK. Geef in zo'n geval onder KNLTB-nummer de vermelding ‘geen lid’ aan.
Eventuele wensen/opmerkingen bijv. afwezigheid en/of frequentie van speelweken kunt u duidelijk omschreven
aan de achterzijde vermelden. Vergeet niet het inschrijvingsformulier te ondertekenen. Ondergetekende
verplicht zich tot het spelen van het Wintertenniscircuit Drechtstreek seizoen 2020/2021 volgens de daarvoor
geldende regels en plichten. Wij maken u erop attent dat een captain, die zich met zijn koppel terugtrekt, tien
procent van de inschrijvingskosten in rekening zal worden gebracht. Bij een onverhoopt terugtrekken na de
bekendmaking van de indeling zal echter het volledige inschrijvingsgeld in rekening worden gebracht.
Het inschrijvingsformulier dient volledig ingevuld en ondertekend uiterlijk 1 JUNI 2020 te worden gezonden naar
WTC DRECHTSTREEK, p/a Postbus 827, 3300 AV DORDRECHT.
KOSTEN VOOR DEELNEMING
De kosten voor deelneming aan de koppelcompetitie bedragen in het seizoen 2020/2021 per wedstrijd met een
speelduur van één uur € 2,25 per persoon; dat is dus per koppel € 4,50.
De totale kosten per koppel voor het gehele seizoen is afhankelijk van het totaal aantal wedstrijden dat het
koppel speelt, maar bedraagt bij 20 te spelen wedstrijden € 45,- per persoon = € 90,- per koppel.
In de kosten voor deelneming is het gebruik van ballen inbegrepen.
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.
In afwachting van uw ingevuld inschrijvingsformulier,
met vriendelijke groeten,
WINTERTENNISCIRCUIT DRECHTSTREEK

