
Opzet nieuwe competitie Dames dubbel 2010 
 

Voor de Dames dubbel competitie is dit jaar gekozen voor een gewijzigde opzet. 

Dit lijkt ingewikkeld maar dat valt mee. Het correct vermelden van de uitslagen is wel iets 

moeilijker. Ik ga proberen beide zaken hier uit te leggen aan de hand van een aantal 

voorbeelden. 

Het wedstrijd schema 

De Dames dubbels hebben zich allemaal als een duo aangemeld. Een duo maakt een 

afspraak voor een wedstrijd met een ander duo. Deze wedstrijd zal bestaan uit 2 sets. De 1e 

set wordt gespeeld door het opgegeven duo tegen het  andere duo. De 2e set wordt echter 

gespeeld met een nu gewisselde samenstelling. Bij de dames dubbel zijn 3 combinaties 

mogelijk. De 2e set in een wedstrijd wordt gewisseld, waarbij in de 1e wedstrijd de 1e 

gewisselde combinatie zal spelen en in de 2e set van de 2e wedstrijd de 2e gewisselde 

combinatie. 

Voor de Dames dubbel competitie levert dat als voorbeeld een volgend wedstrijd schema 

op, bij een competitie van 3 teams: 

De 3 (dames) teams zijn bv: Annette & Ellen, Lenie & Elly en Lydia & Nel 

De volgende wedstrijden worden dan gespeeld: 

Wedstrijden tussen Annette & Ellen en Lenie & Elly 

1e set wedstrijd 1: Annette & Ellen vs Lenie & Elly originele duo’s 

2e set wedstrijd 1: Annette & Lenie vs Ellen & Elly gewisseld, Annette met 1e dame andere 

duo 

1e set wedstrijd 2: Annette & Ellen vs Lenie & Elly originele duo’s 

2e set wedstrijd 2: Annette & Elly  vs Ellen & Lenie gewisseld, Annette met 2e dame andere 

duo 

 

Op soortgelijke wijze vinden de 2 wedstrijden plaats tussen de duo’s Annette & Ellen en 

Lydia & Nel, en de 2 wedstrijden tussen Lenie & Elly en Lydia & Nel. 

 

Het  vermelden van de uitslagen 

In deze nieuwe opzet worden punten toegekend aan de individuele spelers. Dit betekent dat 

de uitslagen niet 2 x moeten worden genoteerd maar 4 x. Het uitslagen schema zal er voor 

de competities als volgt uit gaan zien, met als voorbeeld de bovengenoemde damesdubbel 

competitie, met 3 deelnemende teams: 



 

Er zijn in bovenstaand schema 2 wedstrijden gespeeld, dus 4 sets. Daar de standen per 

persoon moeten worden ingevuld staan er in totaal 16 set uitslagen vermeld.  

De gespeelde set uitslagen zijn in dit voorbeeld als volgt:  

Annette & Ellen vs Lenie & Elly  6 - 3  1e set 

Annette & Lenie vs Ellen & Elly 6 - 4  2e set 

 

Lenie & Elly vs Lydia & Nel   6 - 1  1e set 

Lenie & Lydia vs  Elly & Nel  7 - 5  2e set 

 

De invulling voor de 1e sets lijkt op de invulling als vorige overzichten. Wel nu alleen de 

uitslag voor 2 deelnemers invullen. Bij invulling van de 2e set moet gekeken worden naar de 

juiste invulling. Annette en Lenie hebben de 2e set gewonnen met 6-4. In de “Annette” 

horizontale lijn komt de 6-4 dan in de vakjes van “gewisseld 1” onder “Lenie & Elly”. In de 

“Lenie” horizontale lijn komt de 6-4 dan in de vakjes van “gewisseld 1” onder “Annette & 

Ellen”.  

 

Op de horizontale lijnen worden de totalen berekend, zoals aantal sets, setpunten, 

klassering(rang) en games voor / tegen. Dit alles per individuele deelnemer. In dit voorbeeld 

gaar Lenie aan de leiding met 6 punten uit 4 gespeelde sets. De puntentelling is gebaseerd 

op 1 punt per persoon per gewonnen set. 

 

Mochten er vragen zijn, stel ze gerust aan de competitie leider (Dick Kloosterboer), de 

verschillende coördinatoren (zie de website) of aan Gerard Schutijser (beheerder website). 

 

Gerard Schutijser 


