Aan de contactpersonen van het
tennistoernooi om de Friesland Cup 2018

Datum
Februari 2018

Betreft
Friesland Cup 2018
1e circulaire

Uw referentie

Beste heer/mevrouw,
Zoals gebruikelijk brengt de Werkgroep Evenement en Friesland eind januari begin februari de
informatie over de Friesland Cup onder uw aandacht.
Informatie Friesland Cup 2018
In de 6e circulaire van het tennistoernooi om de Friesland Cup 2017 werd al één en ander vermeld
over het meedoen aan dit toernooi in 2018. In Artikel 7 van het Reglement staat omtrent
opzeggingen en aanmeldingen dat dat zou vóór 1 januari 2018 zou moeten.
Beslissingen zoals in de vorige alinea bedoeld, worden door de verenigingen vaak in het nieuwe
jaar genomen, vooruitlopend op het nieuwe tennisseizoen. In verband hiermede hebben wij weer
besloten de termijn waarop kan worden gereageerd te verlengen tot 15 maart 2018.
Dit geldt ook voor het indienen van verzoeken om op zaterdag i.p.v. op zondag te spelen. Het
verzoek kan alleen ingediend worden als er voldaan wordt aan de criteria, die in art. 8 van het
Reglement voor het toernooi om de Friesland Cup worden genoemd (zie de tekst verderop in deze
circulaire).
Graag zullen wij vóór 15 maart a.s. de volgende mededelingen en verzoek en van de clubs
vernemen:
1. Mededelingen omtrent het niet meedoen in 2018 of het opnieuw meedoen (na één of meerdere
jaren niet te hebben meegedaan) of voor de eerste keer meedoen dit jaar.
2. Verzoeken om op zaterdag i.p.v. op zondag te mogen spelen. Deze verzoek en dienen elk jaar
opnieuw te worden ingediend!
Mededelingen en verzoek en die reeds zijn gedaan, behoeven uiteraard niet te worden herhaald.
De verenigingen die vorig jaar aan het toernooi hebben meegedaan en dit jaar weer van de
partij zullen zijn, behoeven niet te reageren. Deze worden 'automatisch' ingedeeld.
Helaas hebben TV Appelscha, TV WESP, TV Hask erhorne en TV De Hichte laten weten in 2018
niet mee te doen. De reden daarvoor is meestal dat het niet luk t om een represent atief team af te
vaardigen.

We hopen nog op een paar aanmeldingen!!
e

Voor 2018 (de 49 editie) rekenen we voorlopig op de volgende deelnemende verenigingen:
A1: ’t Nijlân, De Bontekoe, DLTC en ATW.
A2: Ten Woude, De Molen, FTC en Nomi.
A3: De Vliegende Bal, BTC, Lauswolt, Gorredijk, Ready, Galefjild, TCO en De Kreilen (wil graag
naar de B-afdeling).
B: De Leechkamp, TSO, Dokkum, Beampipers, Gaasterland, Oranjewoud, Marssum, Rekke,
Stiens, IJlst en KTC (wie wil er naar de A3-afdeling?).
C: Akkrum, Schatzenburg, Buitenpost, TCZ, De Harkema, TV Kinea, De Delte, Jubbega, De Horne
en Feanwâlden,
D: Oldeboorn, De Fjouwere, Tryegeaster TV, Tijnje en Weningewalde.
De tekst van artikel 8 van het Reglement voor het toernooi om de Friesland Cup 2018 luidt als
volgt:
De wedstrijden worden in principe op zondag gespeeld.
De verenigingen mogen hiervan in onderling overleg afwijk en, met dien verstande, dat de wedstrijd
dan in ieder geval vóór de vastgestelde speeldatum moet worden gespeeld. Deze speeldata zijn
opgenomen in het wedstrijdprogramma van het district Friesland. Verenigingen die in verband met
de geloofsovert uiging van hun leden bezwaar hebben tegen het spelen op zondag, dienen dit elk
jaar vóór 1 januari schriftelijk aan de Werk groep Evenementen te melden. Dit bezwaar k an alleen
blijk en als de banen van die vereniging op zondag niet bespeeld worden, of indien in de statuten
van de vereniging of anderszins is bepaald dat op z ondag door de vereniging geen toernooien of
andere wedstrijden op de banen mogen worden gehouden. Er worden, in geval van gegrond
bezwaar tegen spelen op zondag, andere speeldata vastgesteld. Dit zijn in de regel de zaterdagen
vóór de zondagen, die in het wedstrijd programma zijn vermeld. In dit geval zullen de tegenstanders
van de betreffende vereniging er dus rek ening mee dienen te houden dat zij op zaterdag moeten
spelen.
Formulier contactpersoon
Veel verenigingen stellen het op prijs dat de circulaires van het toernooi om de Friesland Cup
rechtstreeks worden toegezonden aan degene die binnen de club daadwerk elijk met de organisatie
van het toernooi is belast. In verband hiermee treft u een formulier aan, waarop kan worden
aangegeven aan wie binnen uw vereniging de circulaires moeten worden toegezonden. Dit betekent
dan dat alle circulaires over het toernooi, die in 2018 zullen verschijnen, naar de betreffende
persoon zullen worden verstuurd. Wij verzoeken u het formulier in te vullen en vóór 1 maart a.s .
naar ondergetek ende te zenden. Indien u het formulier niet retourneert, zullen alle circulaires in
2018 naar het secretariaat van uw vereniging worden gezonden.
I.v.m. praktische overwegingen gaat de voorkeur uit naar de persoon die met de organisatie van dit
toernooi is belast en niet het secretariaat van uw vereniging.

Tenslotte vermelden wij hier nog de data waarop het toernooi in 2018 wordt gespeeld:
1e ronde afd. B t/m D
2e ronde afd. B t/m D
e
3e ronde afd. B t/m D, 1 ronde afd. A3
Finales afd. B t/m D
Kruisingsweekend afd. A1en A2 (halve finales)
en halve finales afd. A3
Kruisingsweekend afd. A1 en A2 (finales en
degradatiewedstrijden) en finale afd. A3

17 juni (zondag, week 24)
1 juli (zondag, week 26)
9 september (zondag, week 36)
30 september (zondag, week 39)
29 september (zaterdag, week 39)
30 september (zondag, week 39)

De kruisingsweekenden worden dit jaar in week 39 gehouden, omdat de Districtsraad een uiterste
poging gaat doen om de Friese Masters van de grond te krijgen in week 38. In alle andere districten
vinden de Masters ook in week 38 plaats.
Houdt u/uw vereniging er t.z.t. bij het samenstellen van het Friesland Cupteam rekening mee dat in
week 39 ook najaarscompetitie gespeeld wordt?
Het verdient aanbeveling het bijgaande Reglement 2018 goed te bestuderen!
In de laatste circulaire van 2017 is al gemeld dat Paulien Lemstra helaas niet meer beschikbaar is
als toernooileider van de Friesland Cup. De Werkgroep Evenementen Friesland is moment eel in
gesprek met een kandidaat-t oernooileider.
Met vriendelijk e groet,
Adri Ank er, waarnemend toernooileider Friesland Cup
Iepenlaan 47
9103 RJ Dok k um
06-15434049
a.p.ank er47@k nid.nl

