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VOORWAARDEN DEELNAME 

 
Deelname is toegestaan voor iedereen die in Murcia 2019 
Nederland mag vertegenwoordigen tijdens de 
Wereldkampioenschappen 

Senior bij de WK in 2019 is iemand die op 1.1.2018 50 jaar of ouder is 

Junior bij de WK in 2019 is iemand die op 1.1.2018 jonger is dan 18 jaar 

 

NK 2018 

Iedereen die in Nederland woont OF een Nederlands paspoort heeft mag Nederland vertegenwoordigen in 
Murcia. Dit geldt NIET indien je voor een ander land hebt gespeeld tijdens een eerder WK 



DISCIPLINES 

 
Er wordt in de volgende disciplines gespeeld: 

Heren enkel & Open dubbel* 

Dames enkel & dubbel 

Senioren enkel & dubbel 

Junioren enkel & dubbel 
 

*Dubbelspel ; het is toegestaan in maximaal 2 (twee) disciplines te spelen MITS 

dit met dezelfde partner gebeurt  

Enkelspel ; aangezien er wordt gespeeld voor kwalificatie Murcia 2019 is het 

NIET toegestaan in meerdere disciplines te spelen 
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INSCHRIJFPROCEDURE 

 

Aanmelden kan tot en met 19-06-2018  

via www.tafelvoetbal.nl/voorinschrijvingen 

 
Aanmelden na 19-06-2018 is niet meer mogelijk 

Betaling van het inschrijfgeld dient voor aanvang van het toernooi aan de 
wedstrijdtafel te gebeuren.  

Door inschrijving voor een dubbel discpline is men automatisch aangemeld 
voor de single in desbetreffende categorie. Indien men geen single wenst te 
spelen dient dit per email te worden doorgegeven aan info@tafelvoetbal.nl. 
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http://www.tafelvoetbal.nl/voorinschrijvingen


KWALIFICATIE 1/2 

 

De winnaars in de ENKEL disciplines hebben het 
voorrecht om te worden afgevaardigd naar de 
Wereldkampioenschappen 2019 in Murcia 
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KWALIFICATIE 2/2 

 

Alle DUBBEL disciplines spelen in één en dezelfde 
kwalificatieronde. 

Alle ENKEL disciplines spelen in één en dezelfde 
kwalificatieronde. 

Deze bestaat uit minimaal 5 wedstrijden 

De eindranking bepaalt je plaats in de KO-fase 
voor de open discipline maar ook voor je eigen 
discipline; junioren, senioren en dames 
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SPELMODUS 

 

Er wordt gebruik gemaakt van Tifu software en 
we spelen volgens het Zwitsers systeem: bij de 
loting van de voorronden wordt het resultaat 
van eerdere wedstrijden gebruikt, zodat men 
steeds gelijkwaardigere tegenstanders krijgt. 

We spelen allereerst een aantal voorronden               
(min 5 – max 8)  

Aansluitend volgt de KO-fase NK 2018 



SPELMODUS - volgorde 

 

Enkel & Dubbel - alle disciplines - kwalificatie 

Deze worden tegelijkertijd gespeeld, aanvang 10:30uur 

PAUZE 60 minuten 

Enkel & Dubbel – alle disciplines KO fase 

Deze worden tegelijkertijd gespeeld 

 

Kwalificatie, 2 sets tot 5 , 1-1 is gelijk 

Single KO , tot ½ finale best of 3 (sets tot 5) 

Single KO , vanaf ½ finale best of 5 (sets tot 5) 

(bij gelijke stand beslissende set, 2 doelpunten verschil  tot 8) 
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TAFELS  

 
Er wordt gespeeld op Leonhart wedstrijdtafels 

NK 2018 
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DRESSCODE  

 
Wij hanteren de ITSF dresscode (Rule 29) en dat betekent dat 
sportkleding in principe verplicht is 

Echter, in het kader van gewenning is sportkleding tijdens dit NK 
gewenst, dus niet verplicht.  

 

UITZONDERING:  

Voor wedstrijden in de Final Area (vanaf ¼ finale) is sportkleding  
wel verplicht!  

Voor koppels betekent dit minimaal uniforme bovenkleding 



BEREIKBAARHEID 

 

Maaslandcentrum 

Burgemeester Maenenstraat 45 

6181 EA Elsloo 

046-4373575 
Aanvang 10:30uur 

Zaal open 09:30uur 
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INSCHRIJFGELD 

 

Inschrijfgeld per discipline: 

 

Open  € 5,00 pp 

Dames  € 5,00 pp 

Senioren  € 5,00 pp 

Junioren  € 5,00 pp 

(maximaal € 10,00 pp) NK 2018 



TOERNOOI 

 

Er zijn buiten de kwalificatie voor Murcia 
(enkelspel)  medailles voor de top 3 in alle 
disciplines 

 

Het NK dubbel telt mee voor de Challenger 
Ranking en krijgt dezelfde waardering als een 
ITSF toernooi, er zijn dus DUBBELE punten te 
verdienen! 
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ETEN EN DRINKEN 

Het meenemen van eigen eten en drinken is niet 
toegestaan. Op locatie zijn voor aanvang van 
het toernooi belegde broodjes en koffie 
verkrijgbaar. 

Tijdens de middagpauze is er warm eten 
voorzien in buffetvorm. 

Gedurende het hele toernooi zijn er 0,5 ltr flesjes 
water verkrijgbaar á € 1,00 



FAIR PLAY     

 
De N.T.V.B. heeft Fair Play hoog in het vaandel staan en wij 
verwachten van de deelnemers aan de NK dat zij dit samen         
met  ons uitdragen. 

Wij spreken op dit gebied iedereen aan op zijn of haar 
verantwoordelijkheid. 

 

 

 

 

FAIR PLAY          BE PART OF THE PRIDE  

FAIR 
PLAY 
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FAIR PLAY     

 
Wij conformeren ons aan de Code of Honor van de I.T.S.F. 

Dus; 

- Tablesoccer is FUN 

- Respect the opponent 

- Shake hands before and after the match 

- ALWAYS be sure that your opponent is ready before starting or 
re-starting. << ready? >> 

 

FAIR PLAY          BE PART OF THE PRIDE  

FAIR 
PLAY 
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