Aan de secretariaten van de Friese
tennisverenigingen en de contactpersonen
2020 van het tennistoernooi om de Friesland
Cup

Datum
Juni 2020

Betreft
Friesland Cup 2020
3e circulaire

Beste heer, mevrouw,
We zijn verheugd u mede te delen dat het toernooi om de Friesland Cup dit jaar toch door kan
gaan. Het kabinet heeft besloten per 1 juli sporten in wedstrijdverband weer toe te staan. Wel
vragen we iedere vereniging de 1.5m buiten de baan in acht te nemen en de
veiligheidsmaatregelen die worden gecommuniceerd vanuit de KNLTB en NOC*NSF na te
leven.
Nieuwe voorstel
In mei is met u een nieuw voorstel gecommuniceerd. Aan u is gevraagd of dit voorstel voor u
aanvaardbaar was. We hoorden graag uiterlijk vrijdag 12 juni van verenigingen die NIET met dit
nieuwe voorstel akkoord konden gaan. We hebben twee afmeldingen gehad vanwege
praktische overwegingen. Deze verenigingen hebben aangegeven in 2021 weer mee te doen.
Speeldata Friesland Cup 2020
Hierbij de nieuwe speeldata die met u zijn gecommuniceerd. Er is maar één verenging die
dispensatie aangevraagd heeft om op de zaterdag te spelen. Dat is TV Damwâld.
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 augustus (zondag, week 33)
30 augustus (zondag, week 35)
6 september (zondag, week 36)
5 en 6 september (zaterdag en zondag,
week 36)

Kruisingsweekend A1/A2
D.L.T.C (Drachten) organiseert het kruisingsweekend voor de A1-afdeling en Nomi (Sneek) wil
dit doen voor de A2-afdeling. Bedankt beide verenigingen voor de gastvrijheid. We komen hier in
volgende circulaires nog op terug.
Toelichting op indeling/deelname verenigingen
In 2020 doen er door de twee afmeldingen 43 Friese tennisverenigingen mee aan de Friesland
Cup. Dit heeft uiteraard consequenties voor de indeling. Bildtse TC en TV de Leechkamp
trekken zich dus voor 2020 terug. De verenigingen die in de 1e speelronde tegen deze twee
verenigingen hebben dus een bye.
Promotie/Degradatie
Aangezien dit een bijzonder jaar is, hebben we voor dit jaar besloten de Bildtse TC en TV de
Leechkamp niet te laten degraderen voor hun terugtrekkingen. Beide clubs komen dus in 2021
weer in hun klasse waar ze dit jaar ingedeeld waren. In de normale situatie, en die hopen we
uiteraard weer in 2021 te hanteren, zullen clubs die zich terugtrekken automatisch degraderen
naar een lagere klasse. Voor de rest zullen de promotie en degradatieregels gehanteerd worden
zoals we gewend zijn voor dit jaar. Er zal dus uit iedere klasse dit jaar een vereniging
promoveren en degraderen.
A1-Afdeling
Het programma van de halve finales op 5 september in de A1- afdeling luidt:
’t Nijlân (Leeuwarden)
D.L.T.C. (Drachten)

-

LTV Bontekoe (Leeuwarden)
H.T.V. Ten Woude (Heerenveen)

A2-Afdeling
Het programma van de halve finales op 5 september in de A1- afdeling luidt:
NOMI (Sneek)
A.T.W (Wolvega)

-

TV Goutum
TV De Molen (Leeuwarden)

A3-Afdeling
De Bildtse TC trekt zich dus voor dit jaar terug. FTC speelt daarom in de twee ronde tegen de
winnaar van de wedstrijd TC Dokkum tegen TV Galefjild. De verliezer van de laatstgenoemde
wedstrijd speelt in de derde ronde een degradatiewedstrijd. Het programma van de 1e ronde in
de A3-afdeling op 16 augustus luidt hierdoor als volgt:
(Eerstgenoemde vereniging speelt thuis)
TV Ready (Harlingen)
De Vliegende Bal (Sneek)

-

TCO (Oosterwolde)
T.S.O (Surhuisterveen)

Bye
TC Dokkum

-

FTC (Franeker)
TV Galefjild (Hardegarijp)

B-Afdeling
TV de Leechkamp heeft zich voor dit jaar teruggetrokken uit de Friesland Cup. L.T.C IJlst heeft
hierdoor voor de eerste speelronde een bye. Zij spelen dus in de tweede speelronde tegen de
winnaar van de wedstrijd L.T.C Gorredijk tegen TV de Kreilen. De verliezer van de
laatstgenoemde wedstrijd speelt in de derde ronde een degradatiewedstrijd. Het programma van
de 1e ronde in de B-afdeling op 16 augustus luidt als volgt:
(Eerstgenoemde vereniging speelt thuis)
L.T.C Gorredijk
Bye

-

TV De Kreilen (Oudega Sm.)
L.T.C IJlst

TV Oranjewoud (Heerenveen)
Kollumer Tennisclub

-

TV Schatzenburg (Menaam)
Beampipers (Drachten)

C-Afdeling
Het programma van de 1e ronde in de C-afdeling op 16 augustus luidt als volgt:
(Eerstgenoemde vereniging speelt thuis)
Gaasterland
TV Marssum

-

TCA Appelscha
Kinea (De Knipe)

TV Grouw
TC Jubbega

-

TV De Horne (Haskerhorne)
TV Makkum

D-Afdeling
Deze afdeling bestaat uit 7 verenigingen. Oeverzwaluwen heeft in de 1e ronde een bye. Dat
betekent dat de verliezer van duel TCZ- TV Damwald in de tweede ronde een bye heeft en de
verliezer van dat duel in de derde ronde uit gaat maken wie gaat degraderen. Oeverzwaluwen
speelt in de tweede ronde tegen de winnaar van TCZ- TV Damwald. De verliezer van het duel
speelt in de derde ronde een degradatieduel. Het programma van de 1 e ronde in de D-afdeling
op 16 augustus luidt daardoor als volgt:
(Eerstgenoemde vereniging speelt thuis)
Oeverzwaluwen (Koudum)
TCZ (Zwaagwesteinde)

-

Bye
TV Damwald (Op zaterdag 15 augustus)

TV Stiens
TC Oldeboorn

-

TV Rekke (Workum)
De Fjouwere (Minnertsga)

E-Afdeling (Rode Lantaarn)
Deze afdeling bestaat zes verenigingen. TV Rottum en TV Mildam hebben in de tweede ronde
een bye. Zij spelen in de derde ronde om de Rode Lantaarn of om promotie naar de D-afdeling,
de winnaar uiteraard om promotie en de verliezer om de Rode Lantaarn.
TV Buitenpost
TV Vegelinsoord

-

TC De Harkema
TC Tijnje

TV Rottum
Bye

-

TV Mildam
Bye

Digitale teamopstelling en invoeren uitslagen
Vanaf 2020 zijn het wedstrijdformulier en het ploeguitwisselingsformulier volledig gedigitaliseerd.
Verenigingen ontvangen dus niet langer papieren wedstrijdformulieren.
De digitale teamuitwisseling zal plaatsvinden via MijnKNLTB.nl. Zodra de aanvoerders beiden
hun opstelling hebben bevestigd, wordt de ploegopstelling voor de aanvoerder van de
tegenstander zichtbaar.
Het invoeren van de uitslagen gebeurt op exact dezelfde manier als voorheen. Namelijk ook via
MijnKNLTB.nl. De VCL van uw vereniging kan verschillende personen machtigen om op deze
wijze de uitslagen in te voeren van de wedstrijden. Heeft u hier nog vragen over, dan kunt u
altijd naar de toernooileider mailen voor meer informatie. Het is belangrijk dat dit goed en op tijd
gaat gebeuren naar elke ronde! Dus zorg ervoor dat uw vereniging een verantwoordelijke heeft
voor het invoeren van de uitslagen. De thuisspelende vereniging, of in het geval van kruisfinales,
de eerstgenoemde vereniging, is hier verantwoordelijk voor per ronde.

Slot
Vul zo snel mogelijk na de wedstrijd uw uitslag in via https://mijnknltb.toernooi.nl/ zodat we
iedereen vlot kunnen informeren over de vervolgwedstrijden. We zullen iedereen op de hoogte
houden door middel van circulaires, de websites en via onze Facebookpagina →
(https://www.facebook.com/FrieslandCup/). Alle andere informatie over de Friesland Cup kunt u
teruglezen via voorgaande circulaires, maar u kunt ook altijd mailen of bellen via onderstaande
contactgegevens.
Tenslotte wensen alle Friese verenigingen en de deelnemende speelsters en spelers in deze
speciale 51e editie van het toernooi om de Friesland Cup veel succes en spelplezier toegewenst,
met hopelijk goed tennisweer en sportieve wedstrijden. Dit toernooi is een unicum in Nederland
en we hopen dat het nog vele jaren kan voortbestaan.
Met sportieve groet, de vrijwilligers Wedstrijdtennis Friesland,
Johan Magré
De Mieden 1
9003 MK Warten
06-57777806
johanmagre313@hotmail.com

