
Uitleg wedstrijdschema Detobeach 2019 (Dames Midden) 

De competitie van dames midden bestaat uit 14 teams, verdeeld over poule A en B. 
Per wedstrijd wordt 1 set gespeeld tot 21 punten (minimaal 2 punten verschil). 
Per team worden er 6 wedstrijden gespeeld. 
Na de gespeelde wedstrijden zullen de nummers 1 en 2 van elke poule een kruisfinale spelen (1 set 
per wedstrijd). Ben je na het voorprogramma op de 3e t/m 7e plek geëindigd dan zit het toernooi er 
op. 
Briefjes voor de kruisfinale kunnen gehaald worden bij de wedstrijdleiding na definitief vaststellen 
van de ranglijst en het omroepen door de omroeper. 
 
 
Uitleg wedstrijdschema Detobeach 2019 (Heren Midden) 

De competitie van heren midden bestaat uit 14 teams, verdeeld over poule A en B. 
Per wedstrijd wordt 1 set gespeeld tot 21 punten (minimaal 2 punten verschil). 
Per team worden er 6 wedstrijden gespeeld. 
Na de gespeelde wedstrijden zullen de nummers 1 en 2 van elke poule een kruisfinale spelen (1 set 
per wedstrijd). Ben je na het voorprogramma op de 3e t/m 7e plek geëindigd dan zit het toernooi er 
op. 
Briefjes voor de kruisfinale kunnen gehaald worden bij de wedstrijdleiding na definitief vaststellen 
van de ranglijst en het omroepen door de omroeper. 
 
Uitleg wedstrijdschema Detobeach 2019 (Dames Laag) 

De competitie van dames laag bestaat uit 4 teams en speelt samen met de recreanten in 1 poule. 
Per wedstrijd wordt 1 set gespeeld tot 21 punten (minimaal 2 punten verschil). 
Per team worden er 6 wedstrijden gespeeld. 
Na de gespeelde wedstrijden zullen de nummers 1 en 2 van dames laag een eigen finale spelen. 
Ben je na het voorprogramma op de 3e of 4e  plek geëindigd dan zit het toernooi er op. 
Briefjes voor de finale kunnen gehaald worden bij de wedstrijdleiding na definitief vaststellen van de 
ranglijst en het omroepen door de omroeper. 
 
Uitleg wedstrijdschema Detobeach 2019 (Recreanten) 

De competitie van recreanten bestaat uit 3 teams en speelt samen met dames laag in 1 poule. 
Per wedstrijd wordt 1 set gespeeld tot 21 punten (minimaal 2 punten verschil). 
Per team worden er 6 wedstrijden gespeeld. 
Na de gespeelde wedstrijden zullen de nummers 1 en 2 van de recreanten een eigen finale spelen.  
Ben je na het voorprogramma op de 3e plaats geëindigd dan zit het toernooi er op. 
Briefjes voor de finale kunnen gehaald worden bij de wedstrijdleiding na definitief vaststellen van de 
ranglijst en het omroepen door de omroeper. 
 
Uitleg wedstrijdschema Detobeach 2019 (B/C Jeugd) 

De competitie van B/C Jeugd bestaat uit 6 teams. 
Per wedstrijd wordt 1 set gespeeld tot 21 punten (minimaal 2 punten verschil). 
Per team worden er 5 wedstrijden gespeeld. 
Na de gespeelde wedstrijden zullen de nummers 5 en 6 tegen elkaar spelen. Zij zijn hierna klaar. De 
nummers 1 t/m 4 spelen een kruisfinale. Kruisfinale is voor alle teams 2 wedstrijden! (halve finale en 
(troost)finale) 
Briefjes voor de finales kunnen gehaald worden bij de wedstrijdleiding na definitief vaststellen van de 
ranglijst en het omroepen door de omroeper. 
 
 
 
 



Uitleg wedstrijdschema Detobeach 2019 (Heren hoog) 

De competitie van heren hoog bestaat uit 5 teams. 
Per wedstrijd worden er 2 sets gespeeld tot 21 punten (minimaal 2 punten verschil). 
Per team worden er 4 wedstrijden gespeeld. 
Na de gespeelde wedstrijden valt de nummer 5 van de poule af. De nummers 1 t/m 4 spelen een 
kruisfinale. Kruisfinale is voor alle teams 2 wedstrijden! (halve finale en (troost)finale) 
De halve finales voor een plek in de finale bestaat uit 1 set evenals de troostfinale voor plek 3 en 4 
De finale voor plek 1 en 2 bestaat uit maximaal 3 set! (best of three) 
Kruisfinale is voor alle teams 2 wedstrijden! (halve finale en (troost)finale) 
Briefjes voor de finales kunnen gehaald worden bij de wedstrijdleiding na definitief vaststellen van de 
ranglijst en het omroepen door de omroeper. 
 
Uitleg wedstrijdschema Detobeach 2019 (A-Jeugd) 

De competitie van A-Jeugd bestaat uit 4 teams. 
Per wedstrijd worden er 2 sets gespeeld tot 21 punten (minimaal 2 punten verschil). 
Per team worden er 3 wedstrijden gespeeld. 
Na de wedstrijden spelen nummer 3 en 4 de troostfinale. Één wedstrijd van maximaal 3 sets (best of 
three). Hierna spelen de nummers 1 en 2 de finale van maximaal 3 sets (best of three)  
Briefjes voor de finales kunnen gehaald worden bij de wedstrijdleiding na definitief vaststellen van de 
ranglijst en het omroepen door de omroeper. 
 
Uitleg wedstrijdschema Detobeach 2019 (Dames Hoog) 

De competitie van dames hoog bestaat uit 3 teams. 
Per wedstrijd worden er 3 sets gespeeld tot 21 punten (minimaal 2 punten verschil). 
Elke gewonnen set is 1 punt waard 
Per team worden er 2 wedstrijden gespeeld. Omdat alle teams tegelijk in actie komen (2 spelen, 1 
fluit) mag er uiteraard tussen de wedstrijden een pauze gehouden worden. 
Na afloop van de 6 gespeelde wedstrijden gaan we in overleg kijken of er nog een serie achteraan 
komt. Een en ander in overleg met organisatie. 
 
 
 
 
 
 
 
 


