Aan de contactpersonen van het
tennistoernooi om de Friesland Cup 2018

Datum
25 april 2018

Betreft
Friesland Cup 2018
2e circulaire

Uw referentie

Beste contactpersoon,
e

Dit jaar wordt het toernooi om de Friesland Cup voor de 49 keer georganiseerd.
Zoals bekend betreft dit toernooi het spelen om het officieuze clubkampioensc hap van Friesland,
waarbij er in afdelingen gespeeld wordt, met de mogelijkheid van promotie en degradatie. Friesland
is nog telkens het enige district met een dergelijk toernooi.
Helaas hebben dit jaar weer een aantal verenigingen zich afgemeld, waardoor het gebruikelijke
systeem om van onderuit op te vullen tot afdelingen van 16 verenigingen niet werkt.
Het aantal deelnemende verenigingen is inmiddels geslonken tot 39! Dat betekent dat er
nagedacht moet worden hoe we in 2019 weer meer deelneme nde verenigingen krijgen! We
e
moeten de 50 keer toch wel kunnen halen?!
Meestal ging de afmelding gepaard met: we kunnen geen representatief team meer op de been
brengen’’. Afmeldingen werden ontvangen van TCA (Appelscha), TF Feanwâlden, De Fjouwere
(Minnertsga), TV De Hichte (Haulerwijk ), TV Haskerhorne en Weningewalde (Wijnjewoude).
DIRECT DOORGEVEN UITSLAG WEDSTRIJD
Zodra de uitslagen van de wedstrijden bekend zijn moeten de eindstanden via mobiele telefoon of
e-mail doorgegeven worden (zie onder SLOT). Dus op de speeldag zelf! Dan kan de 3e circulaire,
met informatie over uit- of thuis spelen zo snel mogelijk verzonden worden. De wedstrijdformulieren
alsnog wel invullen en opsturen of e-mailen.
REGLEMENT
e
Het ‘Reglement voor het toernooi om de Friesland Cup 2018’ is al meegezonden met de 1
circulaire. Ten opzichte van 2017 zijn er geen wezenlijke veranderingen in aangebrac ht. Wel staat
er nog een fout in art.6: van de B-afdeling promoveert immers alleen de winnaar van de finale naar
de A2-afdeling.
WEDSTRIJDFORMULIE RE N
Er wordt weer gebruik gemaakt van het ‘Wedstrijdformulier KNLTB Competitie’. Alleen de
verenigingen die het recht hebben om thuis te spelen ontvangen het formulier.
De aanvoerder van de thuisspelende club moet het eerste exemplaar van dit formulier zelf houden
en vervolgens kopiëren/scannen en dan opsturen/mailen. De aanvoerder van het uitspelende team
ontvangt het tweede exemplaar van het formulier en mag dit houden.

De inzendadress en staan aan het slot van deze circulaire vermeld en staan ook in de invulinstructie
die bij elk wedstrijdformulier is gevoegd. De aanhef daarvan luidt: ‘Doorge ven uitslagen Friesland
Cup 2018 m.b.v. het ‘Wedstrijdformulier KNLTB competitie’.
D.S.S.
In principe is het Dynamisch Speelsterkte Systeem ook nu weer op het toernooi om de Friesland
Cup van toepassing. De KNLTB kan op dit moment nog niet zeggen of de verwerking van de
Friesland Cup uitslagen ook in het nieuwe automatiseringssysteem weer lukt. Nader bericht
daarover volgt t.z.t.
INSCHRIJFGE LD
Het inschrijfgeld bedraagt € 30,= per deelnemende vereniging. De nota hiervan ontvangen de
deelnemende verenigingen binnenkort.
Zoals bekend wordt dat bedrag gebruikt om aan de spelers en speelsters die aan de diverse finales
deelnemen een herinnering te geven.
SPEELDATA
Omdat het district een uiterste poging doet om met behulp van de Bond de Friese Masters van de
grond te krijgen, zijn de laatste speeldata t.o.v. 2017 een week opgeschoven. Masters moeten
landelijk in week 38 gehouden worden, waardoor de kruisingsweek enden opgeschoven zijn naar
week 39.
De speeldata zijn dit jaar (zie de toelichting hieronder voor de ‘zaterdagverenigingen’):
1e ronde afd. B enC
2e ronde afd. B en C
e
3e ronde afd. B en C, 1 ronde afd. A3
Finales afd. B en C
Kruisingsweekend afd. A1 en 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)

Toelichting op de speeldata
In bepaalde gevallen mag op zaterdag worden gespeeld (zie artikel 8 van het Reglement ). Voor de
verenigingen die hiervoor in aanmerking komen, worden de wedstrijden vastgesteld op de zat erdag
voorafgaand aan de zondag die als wedstrijddatum staat geregistreerd. In het wedstrijdprogramma
wordt dit aangegeven door de vermelding “zaterdag” achter de betreffende wedstrijd. In de eerste
ronde worden deze wedstrijden daarom op zaterdag 16 juni 2018 gehouden. Dit jaar is alleen De
Delte zaterdagvereniging.
Mochten de weersomstandigheden zodanig zijn, dat de eerste ronde niet op de vastgestelde dag
kan worden gespeeld, dan worden de wedstrijden één week opgeschoven (naar zondag 24 juni) en
voor de “zaterdagclubs” naar zaterdag 23 juni 2018.
UIT-OF THUIS SPELEN
Uit- of thuisspelen wordt aangegeven door een * bij het thuisspelende team.
A1- AFDELING
Het kruisingsweekend vindt plaats in het weekend van 29 en 30 september 2018. Bij slecht weer
verschuiven de wedstrijden naar het weekend van 6 en 7 oktober 2018.
Het kruisingsweekend van de A1-afdeling vindt weer plaats op het park van LTV De Bontekoe in
Leeuwarden, omdat het de andere drie verenigingen in de A1-afdeling niet past in week 39.

Vanuit de A2-afdeling promoveerde vorig jaar ATW (Wolvega) en degradeerde Ten Woude
(Heerenveen). Evenals voorgaande jaren is in deze afdelingen met een plaatsingsschema gewerkt.
De finalisten van vorig jaar komen daarbij op de plaatsen 1 en 4.
Het programma van de halve finale op 29 september in de A1- afdeling luidt:
’t Nijlân (Leeuwarden)
DLTC (Drachten)
De Bontekoe (Leeuwarden)
ATW (Wolvega)
A2-AFDELING
Ook dit kruisingsweek end vindt plaats in het weekend van 29 en 30 september 2018 en ook hier
geldt dat bij slecht weer de wedstrijden verschuiven naar het weekend van 6 en 7 oktober 2018.
Uit de A1-afdeling degradeerde Ten Woude (Heerenveen) en vanuit de A3-afdeling promoveerde
Nomi (Sneek).
Het kruisingsweekend van de A2-afdeling vindt plaats op het park van De Molen (Leeuwarden).
Het programma van de halve finales op 29 september luidt:
De Molen (Leeuwarden)
Nomi (Sneek)
FTC (Franeker)
Ten Woude (Heerenveen)
A3-AFDELING
e
De 1 ronde in deze afdeling vindt plaats op zondag 9 september 2018. Bij slecht weer verschuiven de
wedstrijden naar zondag 16 september. Het kruisingsweekend is vastgesteld op 29 en 30 september
2018. Evenals voorgaande jaren wordt er in deze afdeling met een plaatsingsschema gewerkt. Vorig
jaar degradeerde De Kreilen uit de A2-afdeling en promoveerden TCO (Oosterwolde) en Galefjild
(Hurdegaryp) vanuit de B-afdeling.
De Leechkamp en TSO degradeerden uit deze afdeling en NOMI werd kampioen en speelt dus dit jaar
in de A2.
De Kreilen heeft te kennen gegeven, gezien de beschikbare spelers, graag in de B -afdeling uit te komen.
Dokkum is gelukkig bereid gevonden deze afdelingen weer vol te maken.
De plaats waar de finale in de afdeling A3 wordt gespeeld is vooraf door loting vastgelegd. De
vereniging die als sterkste uit het eerste blok van vier komt speelt thuis, en de vereniging die als
sterkste uit het tweede blok van vier komt speelt uit.
e

Het programma van de 1 ronde in de A3-afdeling op 9 september luidt als volgt:
TCO (Oosterwolde)*
Galefjild (Hurdegary p)*

-

De Vliegende Bal (Sneek)
Ready (Harlingen)

Dokkum*
Gorredijk*

-

Lauswolt (Beetsterzwaag)
BTC (Sint Annaparoc hie)

B-AFDELING
Vanuit deze afdeling degradeerden in 2017 Akkrum en Schatzenburg en promoveerden Galefjild en
TCO naar de A3-afdeling.
Oranjewoud en Marssum promoveerden vanuit de C- naar de B-afdeling en vanuit de A3-afdeling
komen De Leechkamp en TSO erbij.
Deze afdeling kent dit jaar maar 11 deelnemers. Hierdoor wordt er in een afvalschema gespeeld,
e
met een verliezersronde voor de verenigingen die hun 1 wedstrijd verliez en. Schema:
1. De Kreilen (Oudega Sm.)
2. Bye

3. KTC (Kollum)
4. Rekke (Workum)
5. Gaasterland (Balk)
6. Bye
7. Stiens
8. Bye
9. TSO (Surhuisterveen)
10. Marssum
11. Bye
12. Oranjewoud
13. IJlst
14. De Beampipers (Drachten)
15. Bye
16. De Leechkamp (Burgum)
Op 17 juni vinden dus de volgende wedstrijden plaats (* = speelt thuis):
KTC* Rekke
TSO* Marssum
IJlst*
De Beampipers
Op 1 juli spelen alle verenigingen die op 17 juni niet in actie kwamen en de winnaars van 17 juni.
De verliezers van 17 juni hebben op 1 juli vrij.
C-AFDELING
Vanuit de B-afdeling komen de degradanten Akkrum en Schatzenburg erbij. De winnaar van de Dafdeling, TV Haskerhorne, heeft zich afgemeld en degradant Oldeboorn wil niet naar de D-afdeling,
De andere degradant, De Fjouwere, heeft zich afgemeld. Zodoende blijven er in deze afdeling nog
10 verenigingen over. Hierdoor wordt er ook in deze afdeling in een afvalschema gespeeld, met een
e
verliezersronde voor de verenigingen die hun 1 wedstrijd verliez en.
Schema, ontstaan door loting zonder plaatsing (zie echter de tekst bij de D-afdeling):
1. Schatzenburg (Menaldum)
2. Bye
3. Harkema
4. TV Kinea
5. TCZ (De Westereen)
6. Bye
7. De Delte (Drogeham)
8. Bye?
9. Bye?
10. Akkrum

Zaterdag

11. Bye
12. De Horne (Oudehorne)
13. Jubbega
14. Oldeboorn
15. Bye
16. Buitenpost
Op 17 juni worden dus de volgende wedstrijden gespeeld:
Harkema*
Kinea
Oldeboorn*
Jubbega
Op 1 juli spelen alle verenigingen die op 17 juni niet in actie kwamen en de winnaars van 17 juni.
De verliezers van 17 juni hebben op 1 juli vrij.
D-AFDELING
Door alle afmeldingen en het niet willen spelen in een afdeling van 5 partijen door Oldeboorn zijn er
in deze afdeling nog maar 2 verenigingen overgebleven: Tijnje en Tryegeast er TV (Ouwsterhaule).
Beide verenigingen zullen binnenkort beslissen of ze niet spelen of mee gaan doen in de C-afdeling.
Mochten ze kiezen voor de C-afdeling dan komen ze achtereenvolgens terecht op de plaatsen 9 en
8. Akkrum en De Delte zullen daar uiterlijk begin mei bericht over krijgen.
SLOT
Alle met een * gemerkte verenigingen hebben het recht om thuis te spelen en ontvangen hierbij het
“Wedstrijdformulier KNLTB Competitie” met daarbij gevoegd de invulinstructie. Zoals daaruit blijkt
moet de thuisspelende vereniging de stand direct na afloop van de wedstrijd via mobiele telefoon of
e-mail doorgeven, en de kopie van het uitslagenformulier binnen 24 uur na afloop van de wedstrijd
verzenden aan:
e

Alleen na de 1 ronde (omdat ik dan met vakantie ben):
Werkgroep Evenementen Friesland
p/a Paulien Lemstra, Dubelestreek 19, 9035 AH Dronrijp
Tel. 06-42545325
e-mail: p.lemstra9@upcmail. nl
e

Na de 2 en volgende ronden:
Werkgroep Evenementen Friesland
p/a Adri Anker, Iepenlaan 47, 9103 RJ Dokkum
tel.: 0519-222211, ev. 06-15434049
e-mail: a.p.anker47@k nid.nl
Het formulier inscannen en per e-mail verzenden mag natuurlijk ook, mits het origineel maar goed
bewaard wordt tot een maand na de laatste circulaire over de Friesland Cup. Indien er nog vragen
zijn kunt u natuurlijk bellen of e-mailen.
e

Uiteraard worden de verenigingen en de deelnemende speels ters en spelers in dit 49 seizoen van
het toernooi om de Friesland Cup veel succes en spelplezier toegewenst, met hopelijk goed
tennisweer.
De verenigingen zullen door middel van circulaires van het verloop van het toernooi op de hoogte
worden gehouden. Indien gebruik is gemaakt van de mogelijkheid een apart adres op te geven (dit
heeft de voorkeur!!), waar de Friesland Cup-post naar toe moet, worden de circulaires daar naar toe

verzonden. De eerstvolgende circulaire verschijnt zo spoedig mogelijk na afloop van de eerste
ronde.
Met vriendelijk e groet,
KNLTB – Werkgroep Evenement en Friesland
Adri Anker, waarnemend toernooileider Friesland Cup
Bijlagen:
Wedstrijdformulier KNLTB competitie (4 ex. voor elke vereniging)
Invulinst ructie ‘Doorgeven uitslagen Friesland Cup m.b.v. het Wedstrijdformulier KNLTB
Competitie’ (alleen thuisspelende vereniging)

