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Inleiding
Dit informatieboekje wordt aangeboden aan nieuwe leden en aspirant leden van de afdeling
DynamicTennis van WSV Apeldoorn. Het bestuur wil nieuwe (aspirant) leden zo goed mogelijk
informeren over het reilen en zeilen binnen onze afdeling en over de sport dynamictennis. Met deze
informatie krijgt u een indruk te krijgen van alles waar u mee te maken krijgt als u lid wordt van
onze vereniging.

Welkom
Het bestuur van de afdeling DynamicTennis heet u van harte welkom.
De belangrijkste factor om lid te worden van een vereniging is ongetwijfeld de "klik" met het
spelletje, maar óók de zaken die bij het lidmaatschap komen kijken dienen bekend te zijn om te
bepalen of je lid wilt worden van onze vereniging.
Als u besluit om lid te worden, dan hopen wij dat u het naar de zin zult krijgen. Het zou fijn zijn als
u aan een van onze zaalwachten (zie verderop) wilt laten weten wat voor u de reden was om toch
geen lid te worden.

Gratis kennismaking met dynamictennis
Iedereen die wil weten of dynamictennis de sport voor hem/haar is, kan 3x gratis meespelen op
een van onze speelmomenten (zie verderop). U dient zich telkens vooraf bij de zaalwacht te
melden, zodat deze u kan helpen. Ook krijgt u van de zaalwacht een racket in bruikleen. Onze
zaalwachten zijn niet herkenbaar aan een aanvoerdersband of een petje. U dient dus zelf even
rond te vragen wie als zaalwacht optreedt.
Na 3 x spelen heeft u gemerkt hoe leuk deze sport is en kunt u kiezen voor een abonnement voor
Recreant, Recreant Plus en, maar dat is wellicht voor een later moment, of u wedstrijden wilt gaan
spelen. Om wedstrijden te mogen spelen moet u lid zijn van onze Bond.
De tarieven staan op onze website; dynamictennis.wsvapeldoorn.nl onder menu
Informatie/Contributie DynamicTennis.
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Informatie over Omnivereniging WSV
1.1 Historie
WSV staat voor "Wormense Sport Vereniging" en werd op 1 oktober 1919 opgericht als
Apeldoornse voetbalclub. Als voetbalclub heeft WSV in haar bestaan op diverse locaties in
Apeldoorn gevoetbald. WSV heeft niet alleen veel verhuizingen meegemaakt, de vereniging is in
opbouw en omvang sterk veranderd. Naast voetbal maken ook dynamictennis, basketball, volleybal
en badminton deel uit van WS. WSV wordt daarom ook aangeduid als omni-sportvereniging.
1.2 Karakter en samenstelling
Ondanks alle veranderingen en aanpassingen in de verenigingsstructuur is de afdeling voetbal altijd
veruit de grootste afdeling geweest. Op dit moment kent de afdeling voetbal ruim duizend leden.
In totaal heeft WSV-Omni ongeveer 1600 leden, waarvan ongeveer 50 leden bij DynamicTennis.
1.3
Accommodatie
De accommodatie is modern. Buiten bevinden zich o.a.
twee kunstgrasvelden met verlichting, en een prachtig
hoofdveld met kunstgras en tribune. Daarnaast beschikt
WSV over een eigen sporthal voor de zaalsporten.
Het clubhuis is van alle gemakken voorzien en biedt een
gezellig onderkomen aan leden en bezoekers van ons
sportpark.
De ingang naar de sporthal vindt u naast het
hoofdvoetbalveld. Via de trap komt u in de grote kantine, waar u aan de rechterkant via een
toegangsdeur in de hal komt die leidt naar de kleedkamers (links) en de tribune (rechtdoor).
Vanuit deze hal kunt u via de trap (rechts) de sportzaal bereiken. Dynamictennis speelt meestal in
het achterste deel van de sporthal.
1.4 Website
Op de WSV-website www.wsvapeldoorn.nl vindt u naast informatie over de vereniging, ook
nieuwsberichten van de afdelingen en kunt u de agenda raadplegen om te zien wanneer welke
activiteiten plaats vinden. Iedere afdeling heeft op de website een eigen site. Onze site
DynamicTennis is ook rechtstreeks te benaderen via dynamictennis.wsvapeldoorn.nl
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Informatie Dynamictennis
1.5 Inleiding
Dynamictennis is een jonge sport-in-beweging en wordt ondersteund door een actieve bond. De
Dynamictennis Bond Nederland (DTBN), stelt richtlijnen en reglementen op en zorgt voor het
vergroten van de bekendheid, organiseert kampioenschappen en het faciliteren van afdelingen
binnen Nederland. (Website Bond: www.dynamictennis.nl)
1.6 WSV-DynamicTennis
In Apeldoorn voorziet de afdeling DynamicTennis van WSV in een duidelijke behoefte. Bij de
afdeling kan op verschillend niveau worden gespeeld: speelsterkte A t/m D. Als beginnend recreant
start je op niveau D.
Het aantal leden bedraagt ongeveer 50. Een deel van de leden neemt deel aan de regionale
competitie, diverse toernooien en de Nederlandse kampioenschappen. Dit kan alleen als je lid bent
van de Bond.
1.7

Bestuurssamenstelling afdeling DynamicTennis

Een actueel overzicht van ons Bestuur en andere vrijwilligers die meewerken voor het goed
reilen en zeilen van onze afdeling, kunt u vinden op onze afdelingswebsite:
dynamictennis.wsvapeldoorn.nl onder Informatie/Bestuur.
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1.8 Doelstelling van de afdeling DynamicTennis
De afdeling DynamicTennis stelt zich ten doel:
• Mogelijkheid bieden om de sport op recreatief en/of op competitieniveau te beoefenen.
Tweemaal per week, gedurende minimaal 1 – 1,5 uur kunnen zowel de dag- als de
avondspelers trainen of spelen;
• Zorgdragen voor en handhaven van een goede spelvreugde en een goede sfeer voor haar
leden;
• Mogelijkheid bieden om op zowel prestatiegericht niveau deel te nemen aan de regionale
competitie, toernooien en de Nederlandse kampioenschappen;
• Bijdragen aan het bekendmaken van deze sport binnen de eigen regio;
• Aantrekkelijk te zijn voor de huidige- en potentiële leden. Daarvoor is het nodig om:
o het ledenaantal te vergroten;
o de speelsterkte te verhogen door het geven van training en het aantrekken van
jongere spelers;
o de spelers over de dag- en avond te spreiden.
1.9 Lidmaatschapsinformatie (periode-betalingen)
Door lid te worden van de Wormense Sport Vereniging verplicht u zich tot betaling van contributie
tot einde van het lopende kwartaal. Opzeggen van het lidmaatschap dient altijd tijdig en schriftelijk
(email aan de ledenadministratie) of via het Algmene Wijzigingsformulier op onze website te
gebeuren vóór het einde van het kwartaal.
Als lid van WSV wordt van u verwacht dat u minimaal 12 uur aan vrijwilligerswerk verricht
voor de vereniging. U kunt denken aan zaken als schoonmaken zaal, horecadiensten en dergelijke.
Er bestaat een mogelijkheid om dit vrijwilligerswerk af te kopen. Zie ook paragraaf 1.26.
In vergelijking met andere sporten is dynamictennis relatief goedkoop. De actuele
contributiebedragen en de soorten lidmaatschap voor DynamicTennis kunt u vinden op onze
website: dynamictennis.wsvapeldoorn.nl onder menu Informatie/Contributie DynamicTennis.
Als u binnen een kwartaal lid wordt, betaalt u de verschuldigde contributie van dit kwartaal
gelijktijdig met de contributie van het volgende kwartaal. De contributie wordt automatisch geïnd
per kwartaal.
1.10 Speeltijden
De afdeling DynamicTennis speelt op de volgende dagen/tijden:

Maandagmorgen
Maandagavond
Donderdagmorgen
Vrijdagavond

09:30
20:30
09:30
19:00

uur
uur
uur
uur

–
–
–
–

11:00
23:00
11:00
20:30

uur
uur
uur
uur

Een enkele keer kan de zaal gereserveerd zijn voor andere activiteiten, u ontvangt hierover
tijdig bericht via de email en/of via de zaalwacht. Vaak wordt er een alternatief op een
andere dag geboden.
1.11 Zaalwacht
Tijdens alle speelmomenten is een zaalwacht aanwezig. Deze zaalwacht heeft de leiding tijdens
onze speelmomenten. Hij/zij is een gewoon lid en speelt gewoon mee. De zaalwacht is
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aanspreekpunt voor belangstellenden én leden. Hij/zij zorgt dat de materialen er zijn, maar is niet
diegene die de netten opzet en na afloop alles weer opruimt. Dit laatste doen alle leden samen.
1.12 Training
Momenteel worden er geen trainingen georganiseerd. Uitgangspunt is dat u spelenderwijs de
spelregels leert kennen en de verschillende slagen oefent. Daar waar nodig zullen andere leden u
daarbij behulpzaam zijn. Als u echt wilt oefenen zonder direct een wedstrijdje te spelen, dan is
daartoe op de maandagavond de meeste gelegenheid. Meldt u bij de zaalwacht, er kan altijd wat
geregeld worden.

1.13 Vrij spelen (gang van zaken)
Tijdens onze speelmomenten wordt, afhankelijk van het aantal aanwezige spelers, op verschillende
manieren gespeeld.
•

Kaartsysteem (meestal overdag)
Er wordt dubbelspel gespeeld. De zaalwacht deelt speelkaarten uit en de deelnemers
worden door hun speelkaarten aan elkaar gekoppeld. Dit wordt een aantal malen herhaald,
zodat de deelnemers telkens met en tegen anderen spelen.

•

Doordraaien (meestal 's avonds)
Er wordt gedurende een bepaalde tijd dubbelspel gespeeld. Als de zaalwacht aangeeft dat
er gewisseld dient te worden, dan schuiven alle spelers 3 halve banen naar rechts op.
Hierdoor wisselt de samenstelling van de dubbels, zodat men weer met en tegen andere
deelnemers speelt.

•

Vrij spelen
Indien niet alle banen bezet zijn door dubbels, kunnen spelers die dat graag willen,
enkelspel spelen. Dit wordt meestal in onderling overleg geregeld. Ook de samenstelling
van de dubbels op andere banen geschiedt in onderling overleg.

1.14 Materiaal en kleding
In onze sporthal mag alleen gespeeld worden op schone sportschoenen, zonder zwarte zolen.
Als tenniskleding kunt u datgene dragen wat u het fijnst vindt om te dragen.
Ballen worden door de vereniging ter beschikking gesteld. Zo mogelijk worden elke maand nieuwe
ballen gebruikt.
Dynamictennis wordt gespeeld met een lichtgewicht racket. De Dynamictennisbond heeft een
speciaal racket ontwikkeld, dat u rechtstreeks bij de Bond of via de vereniging kunt aanschaffen. U
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kunt ook zelf een racket aanschaffen in een sportwinkel. De enige regel waar een racket aan moet
voldoen, is dat het maximaal 58 centimeter lang mag zijn.
Niet-leden en gastspelers kunnen - tijdelijk - gebruik maken van rackets van de vereniging.
Indien u deelneemt aan wedstrijden waar ook andere verenigingen deelnemen, bent u verplicht om
te spelen in het officiële WSV-DynamicTennis shirt.
U kunt de kosten bekijken en materiaal bestellen bij onze materiaalcoördinator via onze website
dynamictennis.wsvapeldoorn.nl onder menu Informatie/Bestellen kleding en racket.
1.15 Veld opbouwen en opruimen
Dynamictennis wordt gespeeld op de badmintonvelden. De netten en de palen die benodigd zijn,
bevinden zich in het materiaalhok onder de tribune. Als u palen ophaalt, let er dan op, dat u de
palen pakt, waaraan haakjes zijn bevestigd. Deze dienen ervoor om het net op de vereiste 85 cm.
hoogte te houden.
De ballen en de verenigingsrackets bevinden zich in de materiaalruimte in een afgesloten kast. De
zaalwacht beschikt over de sleutel.

Basis-spelregels
1.16 Informele spelregels
•
•
•
•
•
•
•
•

•

We spelen eerst even een rally om te bepalen wie de eerste opslag krijgt
Diegene die links staat start de game.
De serveerder laat de bal vallen zonder deze omhoog te gooien; neergooien mag mits de
bal niet hoger terugstuit dan de schouder van de serveerder.
Na het opstuiten wordt de bal onderhands in het diagonaal tegenoverliggende speelvlak op
de grond geslagen zonder het net te raken.
Een opslag waarbij de bal het net of de netposten raakt is fout.
Als de bal daarbij tóch in het juiste vlak de grond raakt mag de opslag worden overgedaan
("let-bal"); in alle andere gevallen krijgt de ontvangende partij een punt.
Na 5 opslagen,5 punten, gaat de opslag naar de tegenpartij.
Winnaar van een game is degene die het eerst 21 punten heeft gescoord. Echter
wanneerde stand 20-20 wordt bereikt, wordt er doorgespeeld tot het verschil 2 punten
bedraagt.
De bal is uit als de hele bal de buitenkant van de lijn gepasseerd is:

1.17 Formele spelregels
• Wilt u alle officiële spelregels weten, dan kunt u die vinden op de site van Bond of onze
eigen website dynamictennis.wsvapeldoorn.nl onder menu Informatie/Spelregels
dynamictennis.
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Evenementen
WSV organiseert regelmatig evenementen zoals gezelligheidstoernooien, clubkampioenschappen,
maar u kunt ook meedoen aan evenementen die andere dynamictennisorganisaties organiseren.
Ook de Dynamictennis Bond Nederland organiseert allerlei (bonds)toernooien en onze regio
competitie; hiervoor moet u wel bondslid zijn. Overweeg eens om behalve recreatiespeler ook
wedstrijdspeler te worden, er zijn genoeg wedstrijdleden die u graag hierover bijpraten.
Op onze website vindt u een apart menu voor Evenementen, de evenementenagenda, overzicht
van allerlei bondstoernooien, wie aan de competitie meedoet en dergelijke.
Hieronder volgt een impressie van de evenementen

DynamicTennis Evenementen
1.18 WSV - Driedaagse (Team Battle)
WSV organiseert op 3 zondagen in het seizoen de zogenaamde WSV-driedaagse, in 2019 heeft
deze de naam Team Battle gekregen. Het spelniveau hiervan is 'uitdagend recreatief'. Deze
competitie wordt in onze sporthal gespeeld, waarbij teams van verschillende verenigingen tegen
elkaar uitkomen. Op onze afdelingswebsite kunt u in de agenda zien op welke datums en op welke
tijd de wedstrijden gespeeld worden. U wordt tijdig over de Team Battle via e-mail geïnformeerd
en u hoeft geen bondslid te zijn.
1.19 WSV - Gezelligheidstoernooi
Tweemaal per jaar wordt een Gezelligheidstoernooi gespeeld. Bij dit interne toernooi worden alleen
dubbelwedstrijden gespeeld. Gezelligheid staat voorop en er wordt altijd afgesloten met een hapje
en een drankje in onze kantine. Ook voor dit toernooi hoeft u geen bondslid te zijn.

Deelnemers Gezelligheidstoernooi – moegestreden natafelen in de WSV kantine
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Bonds toernooien
1.20 IJsselstreek competitie
WSV neemt ook deel aan de IJsselstreek competitie. De wedstrijden vinden overdag plaats op
doordeweekse dagen en er wordt o.a. gespeeld in Wijhe, Olst, Deventer, Vaassen en in onze eigen
WSV-hal.
1.21 Gelderse Kampioenschappen
Ieder jaar worden de Gelderse kampioenschappen dubbelspel georganiseerd. Er wordt gespeeld in
meerdere speelsterktes en er is zowel een 50- als een 50+ toernooi.
1.22 Nieuwjaarstoernooi
Ieder jaar wordt het Nieuwjaarstoernooi gespeeld. Hier kan zowel enkelspel als dubbelspel
gespeeld worden. WSV is hier doorgaans met 10-15 spelers aanwezig.
1.23 Nederlandse Kampioenschappen
Ieder jaar worden, tijdens twee verschillende toernooien, de NK enkelspel en de NK dubbelspel
gehouden. Deze toernooien worden met medewerking van de Bond georganiseerd door één van de
aangesloten verenigingen. In 2008 heeft WSV het NK enkelspel georganiseerd. In beide toernooien
wordt in alle speelklassen gestreden om de titel, zodat ook recreanten in de lagere klassen gewoon
mee kunnen doen.

Bijeenkomsten/vergaderingen
Eenmaal per jaar is er een Algemene ledenvergadering van onze Afdeling in de vergaderruimte
naast de kantine. U ontvangt tijdig een email bericht met datum, tijd en agenda. Na de vergadering
zal na enige weken een (concept) verslag worden rondgemaild.

Vrijwilligerswerkzaamheden door leden
Een sportvereniging draait, zoals bekend mag worden verondersteld, op de inzet van vrijwilligers.
Daar zijn er altijd veel van nodig. Wij zijn met ongeveer 50 leden maar een kleine afdeling. Enkele
taken hebben een permanent karakter voor een aantal vaste vrijwilligers. Daarbij kunt u denken
aan bestuursleden, mensen die verantwoordelijke deeltaken hebben en het bestuur direct
ondersteunen, zaalwachten, webredactie, WSV-ledenraad, zaal en horeca-commissie etc.
Naast deze doorlopende taken zijn de twee taken die bij toerbeurt door de leden van de afdeling
DynamicTennis uitgevoerd worden; Horecadiensten en Schoonmaakdiensten.
1.24 Vrijwilligerscoördinator
In het vrijwilligersbeleid van WSV is bepaald dat ieder spelend lid vrijwilligerstaken zal moeten
doen. Ieder lid dient 12 uren per jaar actief te zijn voor de vereniging. Leden die dat niet willen,
kunnen die verplichting afkopen tegen betaling van € 36,- (4x € 9,- per kwartaal). Nadere
informatie kunt u krijgen bij onze vrijwilligerscoördinator. Zie ook onze website
dynamictennis.wsvapeldoorn.nl onder menu Informatie/Vrijwilligerswerk.
1.25 Horecadiensten
WSV is een grote vereniging met een eigen clubhuis/kantine. Een dergelijke faciliteit heeft
'kantinepersoneel' nodig, anders wordt het zo'n rommeltje, maar zorgt ook voor noodzakelijke
extra inkomsten.
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Het kantinepersoneel bij WSV bestaat geheel uit eigen leden die bij toerbeurt hun 'werkzaamheden'
verrichten. Ook de leden van de afdeling DynamicTennis dienen hier hun steentje bij te dragen.
Ieder seizoen wordt een rooster opgesteld voor het komende sportseizoen van augustus t/m juni
(11 maanden). Op de maandagavond zijn vooralsnog twee van onze leden nodig in de kantine.
Nadere informatie ontvangt u van onze vrijwilligerscoördinator.
1.26 Schoonmaakdiensten zaal en tribune
Ook het schoonhouden van ons sportcomplex wordt door de leden zelf gedaan. Onze afdeling heeft
als taak de zaalranden en de tribune schoon te houden. Deze betrekkelijk eenvoudige klus dient
minimaal wekelijks uitgevoerd te worden. Ook hiervoor wordt een schema opgesteld, waarbij
telkens twee DynamicTennis-leden worden ingeroosterd. Zo mogelijk zijn dat twee mensen die
doorgaans op hetzelfde speelmoment spelen.
In het kantine– en schoonmaakrooster zal zoveel als mogelijk rekening worden gehouden met de
geuite wensen van de leden. Als u als nieuw lid specifieke wensen heeft m.b.t. eventueel door u te
verrichten 'werkzaamheden' kunt u dat kenbaar maken bij onze vrijwilligerscoördinator. Overigens
bestaat altijd de mogelijkheid om onderling te ruilen.

Mindert en Henk 'aan het werk'
na afloop van het Gezelligheidstoernooi.

Enig idee hoe leuk dynamictennis is?
Het aardige van dynamictennis is dat je dit spelletje zonder enige moeite oppakt, zeker als je
eerder tennis, tafeltennis, badminton of squash hebt gespeeld. De techniek heb je vrij snel onder
de knie. Voor je het weet speel je de eerste de beste keer al mee in een leuke partij dubbel.
Eigenlijk komt het er dan nog vooral op aan om gevoel te krijgen voor het opbouwen van een
‘rally’, de reeks slagwisselingen die begint met de service en die eindigt met een ‘punt’. Ook dat
vertoont weer grote gelijkenis met de genoemde sporten. Ook het samen met je partner
ontwikkelen van een tactiek blijft boeiend!
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Afsluiting
Door het lezen van dit informatieboekje hebt u een beeld gekregen van dynamictennis, van WSV
Apeldoorn als vereniging en het reilen en zeilen binnen onze afdeling.
Voor meer en actuele informatie verwijzen wij u naar onze afdelingswebsite hier kunt u
gedetailleerdere en actuelere informatie vinden.
Mocht u nog vragen hebben, stel ze gerust aan een zaalwacht of aan een van de bestuursleden.
Kom vooral eens kijken en een paar keer vrijblijvend meedoen, raakt u enthousiast dan vindt u op
onze website de contributiekosten voor het lidmaatschap en ons inschrijfformulier.
Met vriendelijke groet,
Bestuur WSV-DynamicTennis.

Groepsfoto Gezelligheidstoernooi 2016
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