Aan de contactpersonen van het
tennistoernooi om de Friesland Cup 2018

Datum
15 oktober 2018

Betreft
Friesland Cup 2018
6e circulaire

Uw referentie

Beste contactpersoon,
De wedstrijden voor de Friesland Cup 2018 zijn weer achter de rug. Het is nauwelijks voor te
stellen, maar er zijn twee finales niet gespeeld. In de B- en de C-afdeling waren De Leechkamp
resp. Jubbega niet in de staat om een representatief team op de been te brengen.

A1-AFDELING
Het kruisingsweekend van de A1-afdeling vond plaats op het park van De Bontekoe (Leeuwarden).
Halve finales
’t Nijlân (Leeuwarden)
De Bontekoe (Leeuwarden)

-

DLTC (Drachten)
ATW (Wolvega)

7-1
6-4

Finale
De Bontekoe

-

’t Nijlân

1-8

Stijd om de degradatie
DLTC

-

ATW

6-0

Voor ’t Nijlân dus de prolongatie van de titel en ATW speelt volgend jaar in de A2-afdeling.
A2- AFDELING
Het kruisingsweekend van de A2-afdeling vond plaats op het park van De Molen (Leeuwarden).
Halve finales
De Molen (Leeuwarden)
FTC (Franeker)

-

Nomi (Sneek)
Ten Woude (Heerenveen)

2-8
3-7

Finale
Nomi

-

Ten Woude

8-2

FTC

6-4

Strijd om de degradatie
De Molen

-

Nomi promoveert dus al weer en gaat in 2019 op het hoogste niveau uitkomen. Franeker gaat
uiteraard proberen om volgend jaar weer kampioen van de A3-afdeling te worden.

A3-AFDELING
Halve finales
Galefjild (Hurdegaryp)
BTC (Sint Annaparochie)

-

TCO (Oosterwolde)
Lauswolt (Beetsterzwaag)

7-3
5 - 5, sets 11 - 12

Finale
Lauswolt

-

Galefjild

3-7

De Vliegende Bal (Sneek)
Dokkum

7-3
5 - 5, sets 11 - 13

Strijd om twee degradatieplaatsen
Ready (Harlingen)
Gorredijk
-

Galefjild zien we volgend jaar dus terug in de A2-afdeling en De Vliegende Bal en Gorredijk spelen
dan in de B-afdeling.

B-AFDELING
Finale:
Gaasterland (Balk)

-

De Leechkamp (Burgum)

niet gespeeld

Beide verenigingen waren al gepromoveerd naar de A3-afdeling.
Strijd om de tweede degradatieplaats
Rekke (Workum)
Beampipers (Drachten)

1-9

Naast Stiens gaat dus ook Rekke naar de C-afdeling.
C-AFDELING
Finale:
Schatzenburg (Menaam)

-

Jubbega

niet gespeeld

Beide verenigingen waren al gepromoveerd.
Strijd om de Rode Lantaarn:
Er waren in deze afdeling drie verliezers. Omdat er dit jaar geen D-afdeling was zijn er geen
degradanten. Wel kon er nog gespeeld worden om de Rode Lantaarn. Door loting is bepaald dat
Harkema vrijgesteld is, en dat betekende dus dat TCZ en Buitenpost om dit bijzondere attribuut
hebben gespeeld. Ze hebben er een heel spektakel van gemaakt: de laatste tiebreak van de dag
moest de beslissing brengen en dat resulteerde in games tellen. Buitenpost was tenslotte als
verliezer de gelukkige winnaar van de Rode Lantaarn.
Uitslag
Buitenpost

-

TCZ (De Westereeen) 5 - 5, sets 11 - 11, games 94 - 109

Noodkreet
Er zijn twee problemen die het houden van de wedstrijden om de Friesland Cup in 2019, en dat zou
het jubileumjaar zijn, in de weg staan.
1. Ondergetekende stopt per 1 juni met zijn activiteiten (gedurende 30 jaar) voor Friesland. Er
moeten dus vrijwilligers komen die het stokje overnemen.
2. Het aantal verenigingen dat deelneemt aan de wedstrijden is van ruim 80 in het begin (toen
was er nog een F-afdeling!) tot 37 dit jaar gedaald. Mede gezien het aantal walk-overs van
dit jaar, zelfs in de finales, zal er wat moeten gebeuren wil het 50e toernooi om de Friesland
Cup in 2019 gehouden worden.

Ad 1: Er is al iemand bereid gevonden om zich met de Friesland Cup 2019 bezig te houden, maar
onder de voorwaarde dat hij het samen met een tweede vrijwilliger gaat doen. Wie gaat
meehelpen??
Ad 2: Er wordt gewerkt aan een kleine enquête waarin verenigingen o.a. kunnen aangeven onder
welke voorwaarden ze wel weer mee willen doen.

Met sportieve groet,
Adri Anker, waarnemend toernooileider
Iepenlaan 47
9103 RJ Dokkum
0519-222211 / 06-15434049
a.p.anker47@knid.nl

