Aan de secretariaten van de Friese
tennisverenigingen en de
contactpersonen 2018 van het
tennistoernooi om de Friesland Cup

Datum
26 februari 2019

Betreft
Friesland Cup 2019
1e circulaire

Uw referentie

Beste heer/mevrouw,
Halverwege 2018 zijn de districten en dus ook de Werkgroepen Evenementen opgeheven.
De nieuw gevormde kringen zijn echter nog niet zo ver dat ze de diverse districtsactiviteiten
over kunnen nemen. We zitten dus met een organisatorisch probleem, en dat terwijl het 50jarig jubileum van de Friesland Cup voor ons ligt!
Adri Anker stopt na 31 jaar op 1 juni met zijn districtsactiviteiten en er is nog geen tweede
man/vrouw gevonden die Johan Magré gaat helpen bij de organisatie. Maar die 50 e
Friesland Cup moet doorgaan, en dat gaat ook gebeuren! Johan zal sowieso de organisatie
van de 50e editie op zich nemen. Blijft over: wie helpt Johan in de toekomst?
Een ander probleem is zoals u weet is de geringe deelname aan de laatste keer: slechts 37
verenigingen namen deel. Daarom is er een korte enquête gehouden onder de 100 Friese
tennisverenigingen. 25 verenigingen hebben die enquête ingevuld en aan de hand van de
door die verenigingen gedane voorstellen en opmerkingen hebben we een aantal
wijzigingen doorgevoerd die het deelnemen hopelijk weer aantrekkelijker m aakt:
•
•

•
•

Voor de A1 en de A2 afdeling: 1 speelweekend (blijft zo), maar voor alle andere
afdelingen 3 speelzondagen.
Het aantal partijen in de A1-, de A2- en de A3-afdeling wordt teruggebracht tot 8 (2
HE, 2 DE, 1 HD, 1 DD en 2 GD’s). De speeldag wordt dan korter en er zijn minimaal
6 spelers nodig i.p.v. minimaal 8 voorheen. Het blijft zo dat een speler maximaal
twee partijen mag spelen voor zijn vereniging op een speeldag.
Het aantal partijen in de afdelingen B tot en met E wordt 5, in alle spelsoorten één
partij. Daar zijn dus minimaal 4 spelers voor nodig.
De afdelingen A1 en A2 bestaan uit 4 verenigingen en de overige afdelingen uit 8.
Dit betekent voor de afdelingen A3 en lager dat er maximaal 3 speeldagen zijn. Het
laatste weekend (vorig jaar week 39) vervalt dus, waardoor er geen overlap meer is
met de najaarscompetitie en veel clubkampioenschappen.

•

•

•

In de afdelingen A3 tot en met E promoveert en degradeert nog maar 1 team. We
leggen dit uit via een voorbeeld:
➢ Vereniging De Tennisbal komt uit in de B-afd. Ze speelt op de eerste speeldag
tegen A.P.W. De Tennisbal wint dit duel met 6-2. Zij speelt op de tweede
speeldag tegen T.V. Dambosch, die ook haar eerste duel won, met 5-3. De
Tennisbal wint ook dit duel met 6-2. TV Dambosch is nu uitgespeeld en
handhaaft zich in de B-afd. De Tennisbal treed op de derde speeldag aan tegen
Het Kampioentje, die ook alles tot nu toe gewonnen heeft. De winnaar
promoveert naar de A3-afd.
➢ A.P.W verloor haar eerste duel en moet nu tegen een andere verliezer in de Bafd. uitkomen op de tweede speeldag, namelijk Het Netje. A.P.W verliest dit duel
ook. Het Netje handhaaft zich hierdoor in de B-afd. en is uitgespeeld. A.P.W
moet nu op de derde speeldag aantreden tegen TC Nuis. A.P.W verliest dit duel
met 8-0. A.P.W degradeert hierdoor naar de C-afd. TC Nuis handhaaft zich in Bafd.
Zorgen voor meer publiciteit. We hebben een Facebookpagina gemaakt waar
spelers en organisators het laatste nieuws, foto’s en wedstrijdverslagen kunnen
posten. U kunt de pagina op Facebook vinden door KNLTB Friesland Cup in te
vullen in de zoekbalk.
Met de KNLTB vindt momenteel overleg plaats over het invoeren van de uitslagen
via mijnknltb.toernooi.nl, via een hiervoor opgerichte pagina. Dit zal dan op dezelfde
manier gaan zoals in de voorjaarscompetitie. We hopen dat dit lukt! De KNLTB
bekijkt ook of het dit jaar gaat lukken de resultaten mee te laten tellen voor het DSS.

Informatie over de 50 e Friesland Cup in 2019.
In Artikel 7 van het Reglement 2018 staat omtrent opzeggingen en aanmeldingen dat dat
zou vóór 1 januari 2019 zou moeten.
Gezien de nieuwe regels moeten alle verenigingen die in 2019 mee willen doen zich
vóór 1 april aanmelden!!!
Het aanmelden kan bij Johan Magré via zijn e-mailadres (zie onderaan).
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 2019’’ (bijlage) worden
genoemd.
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 daadwerkelijk 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.
Wij verzoeken u het formulier in te vullen en vóór 1 april a.s. naar Johan Magré te zenden.
Indien u het formulier niet retourneert, zullen alle circulaires in 2019 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.
Speeldata Friesland Cup 2019
1e ronde afd. A3 t/m E
2e ronde afd. A3 t/m E
Finales afd. A3 t/m E
Kruisingsweekend afd. A1 en A2

16 juni (zondag, week 24)
30 juni (zondag, week 26)
8 september (zondag, week 36)
7 en 8 september (zaterdag en zondag,
week 36)

S.v.p. voor het aanmelden het bijgaande Reglement 2019 doornemen!
Met sportieve groeten, de vrijwilligers wedstrijdtennis Friesland,
Johan Magré
Huizumerlaan 95
8934 BE Leeuwarden
06-57777806
johanmagre313@hotmail.com

Adri Anker,
Iepenlaan 47
9103 RJ Dokkum
06-15434049
a.p.anker47@knid.nl

