WINTERTENNISCIRCUIT DRECHTSTREEK, AFDELING GEMENGD, SEIZOEN 2019/2020
HOOFDKLASSE A GEMENGD
Ah KOM OP NOU
Ch TENNISBALLEN
Dh FAMILIE KNOTS

HAL ZWIJNDRECHT/PAPENDRECHT
diverse speeltijden zondag tussen 13 en 19 uur

B.v.d.PLOEG
X.FRERICHS
P.v.d.BOS

Eh FLYING PINEAPPLE
Gh POORTUGAAL
Hh MISHIT

HAL ZWIJNDRECHT/PAPENDRECHT

DATUM

HAL

TIJD

9 FEBR.20
16 FEBR.20
23 FEBR.20
1 MRT.20
8 MRT.20
22 MRT.20

ZW
ZW
ZW
ZW
PA
PA

15-18
13-15
16-19
13-15
13-16
14-17

A.ADMIRAAL
S.v.RENNES
M.C.C.PINKSE

wisselende speeltijden

BAAN1

BAAN2

BAAN3

BAAN4

Eh-Gh
LET OP: 2x2 UUR ACHTEREEN
Gh-Ah
Dh-Eh
LET OP: 2x2 UUR ACHTEREEN
Ch-Gh
Hh-Dh
Dh-Ah
Eh-Ch

BAAN5

BAAN6

Ch-Dh
Dh-Gh **
Hh-Ch

BAAN7

BAAN8

Ah-Hh
Eh-Hh **
Ch-Ah **

Ah-Eh
Gh-Hh

LET OP: 16 FEBR.20 en 1 MRT.20: speeldatum in de andere week dan de vaste speelweek!
In het gemengde wintertenniscircuit worden vrijwel alle wedstrijden in drie uren gespeeld. Een uitzondering hierop vormt de
speeltijd 13-15 uur in hal Zwijndrecht. De wedstrijden op deze speeltijd zijn met ** teken achter de wedstrijdcode in het
wedstrijdschema aangeduid en worden op 2 banen in 2 speeluren afgewerkt zonder rustuur (eerste uur damesdubbel en
herendubbel; tweede uur beide gemengd-dubbels).
Bijna alle wedstrijden hebben dus een speeltijd van drie uur waarbij twee keer twee partijen tegelijk worden gespeeld met een
rustuur ertussen; dit betekent dat per wedstrijd betrokken teams het eerste uur op twee banen twee partijen tegelijk spelen
(damesdubbel en herendubbel), het tweede uur is een rustuur en vervolgens speelt men het derde uur op twee banen weer
twee partijen tegelijk (beide gemengd-dubbels; in onderling overleg mag de volgorde worden omgedraaid).
Er zijn geen wedstrijden in het gemengde wintertenniscircuit meer met een zogenaamd dubbeluur. Net als vorig
seizoen is ook de speeltijd 13-16 uur in HAL PAPENDRECHT MET EEN RUSTUUR. Dat betekent dat bij alle
wedstrijden tijdens de speeluren alle spelers van een team aanwezig dienen te zijn.
LET GOED OP OP WELKE DATUM, IN WELKE HAL EN OP WELKE TIJD UW TEAM DE PARTIJEN MOET SPELEN en
deel uw teamleden de juiste aanvangstijd en hal mee. BESTEED VEEL AANDACHT AAN HET WEDSTRIJDSCHEMA,
waarop in bij de teams behorende code staan vermeld uw speelhal en speeltijden en natuurlijk ook de banen waarop de
wedstrijd wordt gespeeld.
VOORKOM
M I S V E R S T A N D E N !!!
Mocht een en ander niet duidelijk zijn, neem dan even contact op met de circuitleiding.

LET OP: In de HOOFDKLASSE en EERSTE KLASSE gemengd zijn ZES teams ingedeeld, die van zondag 8
september 2019 t/m zondag 26 januari 2020 een hele competitie hebben afgewerkt, d.w.z. elk team heeft elk
ander team in de afdeling tweemaal ontmoet, voor elk team een totaal van tien wedstrijden. Na die tien
wedstrijden volgt er een promotie/degradatieregeling tussen de hoofdklasse en de eerste klasse gemengd,
waarna in de nieuw ingedeelde klassen hoofdklasse A en eerste klasse A elk opnieuw zes teams worden
ingedeeld, die vanaf zondag 9 februari 2020 in een nieuw wedstrijdschema nog eenmaal tegen elkaar spelen,
een totaal van vijf wedstrijden, waarbij een wedstrijd buiten de normale cyclus van eenmaal in de twee weken
spelen in de andere speelweek wordt vastgesteld en waarbij elk team daarmee in de periode midden februari tot
begin maart 2020 een keer drie weken achter elkaar speelt.
Alle teams in de hoofdklasse en de eerste klasse gemengd spelen dus dit seizoen in totaal VIJFTIEN
wedstrijden. Het nieuwe wedstrijdschema voor de wedstrijden vanaf zondag 9 februari 2020 in de hoofdklasse A
vindt u hierboven.
Mocht een en ander niet duidelijk zijn, neem dan even contact op met de circuitleiding.

ZIE VERDER VOLGENDE PAGINA

EERSTE KLASSE A GEMENGD

HAL ZWIJNDRECHT/PAPENDRECHT
diverse speeltijden zondag tussen 13 en 19 uur

B1 CC-BEASTS
T.GEMSER
D1 PRETTIGE WEDSTRIJD M.SCHARFF
E1 SEVEN UP
P.v.ES

F1 KATERTJES
G1 DDH
H1 OUTSIDERS

HAL ZWIJNDRECHT/PAPENDRECHT

DATUM

HAL

TIJD

9 FEBR.20
23 FEBR.20
1 MRT.20
8 MRT.20
15 MRT.20
22 MRT.20

PA
ZW
ZW
ZW
ZW
PA

14-17
15-18
13-15
16-19
13-15
13-16

E.SAFFIGNANI
C.HANIBALS
L.KLOOTWIJK

wisselende speeltijden

BAAN1

BAAN2

E1-D1

BAAN3

BAAN4

G1-B1
D1-H1
LET OP: 2x2 UUR ACHTEREEN
D1-F1
E1-G1
LET OP: 2x2 UUR ACHTEREEN
B1-D1
G1-H1

BAAN5

BAAN6

H1-F1
B1-E1
F1-B1 **
G1-D1 **
F1-E1

BAAN7

BAAN8
F1-G1

H1-B1
H1-E1 **

LET OP: 1 MRT.20 en 15 MRT.20: speeldatum in de andere week dan de vaste speelweek!
In het gemengde wintertenniscircuit worden vrijwel alle wedstrijden in drie uren gespeeld. Een uitzondering hierop vormt de
speeltijd 13-15 uur in hal Zwijndrecht. De wedstrijden op deze speeltijd zijn met ** teken achter de wedstrijdcode in het
wedstrijdschema aangeduid en worden op 2 banen in 2 speeluren afgewerkt zonder rustuur (eerste uur damesdubbel en
herendubbel; tweede uur beide gemengd-dubbels).
Bijna alle wedstrijden hebben dus een speeltijd van drie uur waarbij twee keer twee partijen tegelijk worden gespeeld met een
rustuur ertussen; dit betekent dat per wedstrijd betrokken teams het eerste uur op twee banen twee partijen tegelijk spelen
(damesdubbel en herendubbel), het tweede uur is een rustuur en vervolgens speelt men het derde uur op twee banen weer
twee partijen tegelijk (beide gemengd-dubbels; in onderling overleg mag de volgorde worden omgedraaid).
Er zijn geen wedstrijden in het gemengde wintertenniscircuit meer met een zogenaamd dubbeluur. Net als vorig
seizoen is ook de speeltijd 13-16 uur in HAL PAPENDRECHT MET EEN RUSTUUR. Dat betekent dat bij alle
wedstrijden tijdens de speeluren alle spelers van een team aanwezig dienen te zijn.
LET GOED OP OP WELKE DATUM, IN WELKE HAL EN OP WELKE TIJD UW TEAM DE PARTIJEN MOET SPELEN en
deel uw teamleden de juiste aanvangstijd en hal mee. BESTEED VEEL AANDACHT AAN HET WEDSTRIJDSCHEMA,
waarop in bij de teams behorende code staan vermeld uw speelhal en speeltijden en natuurlijk ook de banen waarop de
wedstrijd wordt gespeeld.
VOORKOM
M I S V E R S T A N D E N !!!
Mocht een en ander niet duidelijk zijn, neem dan even contact op met de circuitleiding.

LET OP: In de HOOFDKLASSE en EERSTE KLASSE gemengd zijn ZES teams ingedeeld, die van zondag 8
september 2019 t/m zondag 26 januari 2020 een hele competitie hebben afgewerkt, d.w.z. elk team heeft elk
ander team in de afdeling tweemaal ontmoet, voor elk team een totaal van tien wedstrijden. Na die tien
wedstrijden volgt er een promotie/degradatieregeling tussen de hoofdklasse en de eerste klasse gemengd,
waarna in de nieuw ingedeelde klassen hoofdklasse A en eerste klasse A elk opnieuw zes teams worden
ingedeeld, die vanaf zondag 9 februari 2020 in een nieuw wedstrijdschema nog eenmaal tegen elkaar spelen,
een totaal van vijf wedstrijden, waarbij een wedstrijd buiten de normale cyclus van eenmaal in de twee weken
spelen in de andere speelweek wordt vastgesteld en waarbij elk team daarmee in de periode midden februari tot
midden maart 2020 een keer drie weken achter elkaar speelt.
Alle teams in de hoofdklasse en de eerste klasse gemengd spelen dus dit seizoen in totaal VIJFTIEN
wedstrijden. Het nieuwe wedstrijdschema voor de wedstrijden vanaf zondag 9 februari 2020 in de eerste klasse
A vindt u hierboven.
Mocht een en ander niet duidelijk zijn, neem dan even contact op met de circuitleiding.

ZIE VERDER VOLGENDE PAGINA

VIJFDE KLASSE A GEMENGD
A5 BERKEL
B5 NONONSENS
D5 TOP TROEF

HAL ZWIJNDRECHT/PAPENDRECHT
diverse speeltijden zondag tussen 13 en 19 uur

M.OUWENEEL
W.NONNEKES
J.KNOL

F5 OLDTIMERS
G5 CORONIANEN
H5 SERVES YOU RIGHT

HAL ZWIJNDRECHT/PAPENDRECHT

DATUM

HAL

TIJD

16 FEBR.20
23 FEBR.20
1 MRT.20
8 MRT.20
15 MRT.20
29 MRT.20

ZW
ZW
ZW
ZW
PA
PA

15-18
13-15
16-19
13-15
13-16
14-17

S.PARREN
W.v.d.LEE
I.KLOOSTERMAN

wisselende speeltijden

BAAN1

BAAN2

BAAN3

BAAN4

A5-G5
LET OP: 2x2 UUR ACHTEREEN
A5-H5
F5-B5
LET OP: 2x2 UUR ACHTEREEN
B5-A5
H5-D5
G5-H5
A5-F5

BAAN5

BAAN6

F5-D5
G5-B5 **
D5-G5

BAAN7

BAAN8

B5-H5
H5-F5 **
D5-A5 **

F5-G5
D5-B5

LET OP: 23 FEBR.20 en 8 MRT.20: speeldatum in de andere week dan de vaste speelweek!
In het gemengde wintertenniscircuit worden vrijwel alle wedstrijden in drie uren gespeeld. Een uitzondering hierop vormt de
speeltijd 13-15 uur in hal Zwijndrecht. De wedstrijden worden op 2 banen in 2 speeluren afgewerkt zonder rustuur (eerste
uur damesdubbel en herendubbel; tweede uur beide gemengd-dubbels).
Bijna alle wedstrijden hebben dus een speeltijd van drie uur waarbij twee keer twee partijen tegelijk worden gespeeld met een
rustuur ertussen; dit betekent dat per wedstrijd betrokken teams het eerste uur op twee banen twee partijen tegelijk spelen
(damesdubbel en herendubbel), het tweede uur is een rustuur en vervolgens speelt men het derde uur op twee banen weer
twee partijen tegelijk (beide gemengd-dubbels; in onderling overleg mag de volgorde worden omgedraaid).
Er zijn geen wedstrijden in het gemengde wintertenniscircuit meer met een zogenaamd dubbeluur. Net als vorig
seizoen is ook de speeltijd 13-16 uur in HAL PAPENDRECHT MET EEN RUSTUUR. Dat betekent dat bij alle
wedstrijden tijdens de speeluren alle spelers van een team aanwezig dienen te zijn.
LET GOED OP OP WELKE DATUM, IN WELKE HAL EN OP WELKE TIJD UW TEAM DE PARTIJEN MOET SPELEN en
deel uw teamleden de juiste aanvangstijd en hal mee. BESTEED VEEL AANDACHT AAN HET WEDSTRIJDSCHEMA,
waarop in bij de teams behorende code staan vermeld uw speelhal en speeltijden en natuurlijk ook de banen waarop de
wedstrijd wordt gespeeld.
VOORKOM
M I S V E R S T A N D E N !!!
Mocht een en ander niet duidelijk zijn, neem dan even contact op met de circuitleiding.

LET OP: In de VIJFDE KLASSE en ZESDE KLASSE gemengd zijn ZES teams ingedeeld, die van zondag 15
september 2019 t/m zondag 2 februari 2020 een hele competitie hebben afgewerkt, d.w.z. elk team heeft elk
ander team in de afdeling tweemaal ontmoet, voor elk team een totaal van tien wedstrijden. Na die tien
wedstrijden volgt er een promotie/degradatieregeling tussen de vijfde klasse en de zesde klasse gemengd,
waarna in de nieuw ingedeelde klassen vijfde klasse A en zesde klasse A elk opnieuw zes teams worden
ingedeeld, die vanaf zondag 16 februari 2020 in een nieuw wedstrijdschema nog eenmaal tegen elkaar spelen,
een totaal van vijf wedstrijden, waarbij een wedstrijd buiten de normale cyclus van eenmaal in de twee weken
spelen in de andere speelweek wordt vastgesteld en waarbij elk team daarmee in de periode midden februari tot
eind maart 2020 een keer drie weken achter elkaar speelt.
Alle teams in de vijfde klasse en de zesde klasse gemengd spelen dus dit seizoen in totaal VIJFTIEN
wedstrijden. Het nieuwe wedstrijdschema voor de wedstrijden vanaf zondag 16 februari 2020 in de vijfde klasse
A vindt u hierboven.
Mocht een en ander niet duidelijk zijn, neem dan even contact op met de circuitleiding.

ZIE VERDER VOLGENDE PAGINA

ZESDE KLASSE A GEMENGD
B6 DORDTJES
D6 SECOND CHANCE
E6 HARD(S)CORE

HAL ZWIJNDRECHT/PAPENDRECHT
diverse speeltijden zondag tussen 13 en 19 uur

J-E DIJK
R.OOMS
P.VOS

F6 DOUBLE TROUBLE
G6 GAMPIEZ
H6 CORONA

HAL ZWIJNDRECHT/PAPENDRECHT

DATUM

HAL

TIJD

16 FEBR.20
1 MRT.20
8 MRT.20
15 MRT.20
22 MRT.20
29 MRT.20

PA
ZW
ZW
ZW
ZW
PA

14-17
15-18
13-15
16-19
13-15
13-16

F.de VRIES
P.v.GAMEREN
M.de WEERDT

wisselende speeltijden

BAAN1

BAAN2

G6-B6

BAAN3

BAAN4

H6-E6
D6-H6
LET OP: 2x2 UUR ACHTEREEN
F6-G6
D6-E6
LET OP: 2x2 UUR ACHTEREEN
E6-F6
G6-H6

BAAN5

BAAN6

F6-D6
B6-F6
H6-F6 **
G6-D6 **
B6-D6

BAAN7

BAAN8
E6-G6

H6-B6
E6-B6 **

LET OP: 8 MRT.20 en 22 MRT.20: speeldatum in de andere week dan de vaste speelweek!
In het gemengde wintertenniscircuit worden vrijwel alle wedstrijden in drie uren gespeeld. Een uitzondering hierop vormt de
speeltijd 13-15 uur in hal Zwijndrecht. De wedstrijden worden op 2 banen in 2 speeluren afgewerkt zonder rustuur (eerste
uur damesdubbel en herendubbel; tweede uur beide gemengd-dubbels).
Bijna alle wedstrijden hebben dus een speeltijd van drie uur waarbij twee keer twee partijen tegelijk worden gespeeld met een
rustuur ertussen; dit betekent dat per wedstrijd betrokken teams het eerste uur op twee banen twee partijen tegelijk spelen
(damesdubbel en herendubbel), het tweede uur is een rustuur en vervolgens speelt men het derde uur op twee banen weer
twee partijen tegelijk (beide gemengd-dubbels; in onderling overleg mag de volgorde worden omgedraaid).
Er zijn geen wedstrijden in het gemengde wintertenniscircuit meer met een zogenaamd dubbeluur. Net als vorig
seizoen is ook de speeltijd 13-16 uur in HAL PAPENDRECHT MET EEN RUSTUUR. Dat betekent dat bij alle
wedstrijden tijdens de speeluren alle spelers van een team aanwezig dienen te zijn.
LET GOED OP OP WELKE DATUM, IN WELKE HAL EN OP WELKE TIJD UW TEAM DE PARTIJEN MOET SPELEN en
deel uw teamleden de juiste aanvangstijd en hal mee. BESTEED VEEL AANDACHT AAN HET WEDSTRIJDSCHEMA,
waarop in bij de teams behorende code staan vermeld uw speelhal en speeltijden en natuurlijk ook de banen waarop de
wedstrijd wordt gespeeld.
VOORKOM
M I S V E R S T A N D E N !!!
Mocht een en ander niet duidelijk zijn, neem dan even contact op met de circuitleiding.

LET OP: In de VIJFDE KLASSE en ZESDE KLASSE gemengd zijn ZES teams ingedeeld, die van zondag 15
september 2019 t/m zondag 2 februari 2020 een hele competitie hebben afgewerkt, d.w.z. elk team heeft elk
ander team in de afdeling tweemaal ontmoet, voor elk team een totaal van tien wedstrijden. Na die tien
wedstrijden volgt er een promotie/degradatieregeling tussen de vijfde klasse en de zesde klasse gemengd,
waarna in de nieuw ingedeelde klassen vijfde klasse A en zesde klasse A elk opnieuw zes teams worden
ingedeeld, die vanaf zondag 16 februari 2020 in een nieuw wedstrijdschema nog eenmaal tegen elkaar spelen,
een totaal van vijf wedstrijden, waarbij een wedstrijd buiten de normale cyclus van eenmaal in de twee weken
spelen in de andere speelweek wordt vastgesteld en waarbij elk team daarmee in de periode midden februari tot
eind maart 2020 een keer drie weken achter elkaar speelt.
Alle teams in de vijfde klasse en de zesde klasse gemengd spelen dus dit seizoen in totaal VIJFTIEN
wedstrijden. Het nieuwe wedstrijdschema voor de wedstrijden vanaf zondag 16 februari 2020 in de zesde klasse
A vindt u hierboven.
Mocht een en ander niet duidelijk zijn, neem dan even contact op met de circuitleiding.

