
nz REMISE B.J.RUBEN qz  METSELAARS R.v.d.VLIES
oz GUNNERS W.MIJDAM rz  SMAAK VAN WIJN R.SERIESE
pz TAKE OVER C.BRANTEN sz  ELSCO R.v.BUUREN

HAL PAPENDRECHT

HAL BAAN3 BAAN4 BAAN5
PA nz-oz pz-qz rz-sz
PA qz-rz sz-nz oz-pz
PA pz-sz oz-qz nz-rz
PA sz-oz rz-pz qz-nz
PA nz-pz oz-rz sz-qz

  8 DEC.19 PA sz-rz oz-nz qz-pz
PA rz-qz nz-sz pz-oz
PA qz-oz sz-pz rz-nz
PA pz-rz nz-qz oz-sz
PA pz-nz rz-oz qz-sz

BAAN6 BAAN6 BAAN6
10-11 11-12 12-13

ZIE VERDER VOLGENDE PAGINA

dubbeluur op 
tussen

  8 of 15 MRT.20 Nieuwe indeling na 10 wedstrijden
22 of 29 MRT.20 Nieuwe indeling na 10 wedstrijden

16 FEBR.20 10-13
23 FEBR. of 1 MRT.20 Nieuwe indeling na 10 wedstrijden

19 JAN.20 10-13
  2 FEBR.20 10-13

24 NOV.19 10-13
10-13

  5 JAN.20 10-13

27 OKT.19 10-13
10 NOV.19 10-13

29 SEPT.19 10-13
13 OKT.19 10-13

WINTERTENNISCIRCUIT DRECHTSTREEK,  AFDELING HEREN,  SEIZOEN 2019/2020
ZONDAG 1 HEREN HAL PAPENDRECHT

zondag 10-13 uur

ZONDAG 10-13 UUR

DATUM TIJD

In de ZONDAG 1 HEREN zijn zes teams ingedeeld, die van zondag 29 september 2019 t/m zondag 16 
februari 2020 een hele competitie afwerken, d.w.z. elk team ontmoet elk ander team in de afdeling 
tweemaal; voor elk team een totaal van tien wedstrijden. Na die tien wedstrijden volgt er een 
promotie/degradatieregeling met de ZONDAG 2 HEREN, waarna in drie verschillende poules van vier 
teams vanaf 23 februari of 1 maart 2020 in een nieuw wedstrijdschema nog drie wedstrijden worden 
gespeeld, in totaal over het gehele seizoen 13 wedstrijden. Een aantal van die wedstrijden kan 
daarbij in de andere speelweek worden vastgesteld. Anders dan vorig seizoen eindigt het seizoen 
2019/2020 niet met een play-off wedstrijd. 
Het nieuwe wedstrijdschema wordt in de week voorafgaande aan zondag 23 februari 2020 
bekendgemaakt. Het is daarbij dus mogelijk dat één of meer wedstrijd(en) buiten de normale cyclus 
van eenmaal in de twee weken wordt/worden vastgesteld!
Het wedstrijdschema van de ZONDAG 1 HEREN kent per wedstrijdweek drie wedstrijden die van 10 tot 13 
uur in hal PAPENDRECHT (PA) worden gespeeld met een zogenaamd dubbeluur. De wedstrijden hebben 
dus een speeltijd van drie uur, dat betekent dat elk team gedurende één van die drie uren twee partijen 
tegelijk speelt (dubbeluur).
Daarbij geldt: 
- Wedstrijden vermeld in de kolommen onder de kop BAAN3 spelen op de dubbelpartij van 10 tot 11 uur.
- Wedstrijden vermeld in de kolommen onder de kop BAAN4 spelen op de dubbelpartij van 11 tot 12 uur.
- Wedstrijden vermeld in de kolommen onder de kop BAAN5 spelen op de dubbelpartij van 12 tot 13 uur.
De dubbelpartij wordt altijd op baan 6 gespeeld. Tijdens de dubbelpartij moeten dus alle spelers van een 
team aanwezig zijn. LET DAAR GOED OP! Volgens het reglement moet tijdens het zogenaamde 
dubbeluur het niet-ontvangende team eveneens drie goede wedstrijdballen ter beschikking stellen. 

LET GOED OP WANNEER UW TEAM MOET SPELEN; let goed op het dubbeluur; zie daarvoor 
bovenstaand wedstrijdschema!



tz HAPPY HITTERS R.OVERDUYN xz  FC MARK+FRIENDS M.KEESMAAT
vz ALL 4 ONE F.HOOGERBRUGGE yz  SMASH'80 E.v.d.DRIFT
wz BIKE RUNNERS M.de BOT zz  DOE MAAR B D.v.d.POL

HAL PAPENDRECHT

HAL BAAN3 BAAN4 BAAN5
PA tz-vz wz-xz yz-zz
PA xz-yz zz-tz vz-wz
PA wz-zz vz-xz tz-yz
PA zz-vz yz-wz xz-tz
PA tz-wz vz-yz zz-xz

  1 DEC.19 PA zz-yz vz-tz xz-wz
PA yz-xz tz-zz wz-vz
PA xz-vz zz-wz yz-tz
PA wz-yz tz-xz vz-zz
PA wz-tz yz-vz xz-zz

BAAN6 BAAN6 BAAN6
10-11 11-12 12-13

22 of 29 MRT.20 Nieuwe indeling na 10 wedstrijden
dubbeluur op 

tussen

23 FEBR. of 1 MRT.20 Nieuwe indeling na 10 wedstrijden
  8 of 15 MRT.20 Nieuwe indeling na 10 wedstrijden

26 JAN.20 10-13
  9 FEBR.20 10-13

10-13
15 DEC.19 10-13
12 JAN.20 10-13

  3 NOV.19 10-13
17 NOV.19 10-13

  6 OKT.19 10-13
20 OKT.19 10-13

ZONDAG 10-13 UUR

DATUM TIJD
22 SEPT.19 10-13

ZONDAG 2 HEREN HAL PAPENDRECHT
zondag 10-13 uur

In de ZONDAG 2 HEREN zijn zes teams ingedeeld, die van zondag 22 september 2019 t/m zondag 9 
februari 2020 een hele competitie afwerken, d.w.z. elk team ontmoet elk ander team in de afdeling 
tweemaal; voor elk team een totaal van tien wedstrijden. Na die tien wedstrijden volgt er een 
promotie/degradatieregeling met de ZONDAG 1 HEREN, waarna in drie verschillende poules van vier 
teams vanaf 23 februari of 1 maart 2020 in een nieuw wedstrijdschema nog drie wedstrijden worden 
gespeeld, in totaal over het gehele seizoen 13 wedstrijden. Een aantal van die wedstrijden kan 
daarbij in de andere speelweek worden vastgesteld. Anders dan vorig seizoen eindigt het seizoen 
2019/2020 niet met een play-off wedstrijd. 
Het nieuwe wedstrijdschema wordt in de week voorafgaande aan zondag 23 februari 2020 
bekendgemaakt. Het is daarbij dus mogelijk dat één of meer wedstrijd(en) buiten de normale cyclus 
van eenmaal in de twee weken wordt/worden vastgesteld!
Het wedstrijdschema van de ZONDAG 2 HEREN kent per wedstrijdweek drie wedstrijden die van 10 tot 13 
uur in hal PAPENDRECHT (PA) worden gespeeld met een zogenaamd dubbeluur. De wedstrijden hebben 
dus een speeltijd van drie uur, dat betekent dat elk team gedurende één van die drie uren twee partijen 
tegelijk speelt (dubbeluur).
Daarbij geldt: 
- Wedstrijden vermeld in de kolommen onder de kop BAAN3 spelen op de dubbelpartij van 10 tot 11 uur.
- Wedstrijden vermeld in de kolommen onder de kop BAAN4 spelen op de dubbelpartij van 11 tot 12 uur.
- Wedstrijden vermeld in de kolommen onder de kop BAAN5 spelen op de dubbelpartij van 12 tot 13 uur.
De dubbelpartij wordt altijd op baan 6 gespeeld. Tijdens de dubbelpartij moeten dus alle spelers van een 
team aanwezig zijn. LET DAAR GOED OP! Volgens het reglement moet tijdens het zogenaamde 
dubbeluur het niet-ontvangende team eveneens drie goede wedstrijdballen ter beschikking stellen. 

LET GOED OP WANNEER UW TEAM MOET SPELEN; let goed op het dubbeluur; zie daarvoor 
bovenstaand wedstrijdschema!


