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Kwalificatieprocedure World Championships Murcia 2019 

 

 

Er zijn twee manieren, waarop Nederlandse tafelvoetballers zich kunnen kwalificeren voor de World 

Championships. 

1. Via de ITSF 

2. Via de NTVB.  

 

 

1. Via de ITSF: 

2017 ITSF Seizoen start op 1 januari en eindigt op 31 december 2017 

2018 ITSF Seizoen start op 1 januari en eindigt op 31 december 2018 

Bijvoorbeeld: 
a. Via ITSF Enkel Ranking (de eerste x spelers van iedere categorie (Open, Dames, Junioren, Senioren) 
op de ranking zijn geplaatst;  
b. Door een discipline te winnen op de vorige World Championships. (in dit geval Hamburg 2017) 
c. Door een World Championships Series (WCS)  of International Series te winnen. 
 Voor meer informatie: klik hier 

Voor een overzicht van de spelers, die volgens deze ITSF regels reeds zijn gekwalificeerd voor Murcia 

2019: klik hier 

 

2. Via de NTVB. 

De ITSF kwalificatie gaat voor de NTVB kwalificatie. Dat wil zeggen: Indien een speler zich al via de 

ITSF heeft gekwalificeerd voor een bepaalde discipline , dan tellen zijn rankings en resultaten voor 

die discipline niet meer mee voor de betreffende NTVB kwalificatie regels. 

De NTVB heeft het recht op 3 extra plaatsen per discipline op de World Championships in Murcia 

2019 en is vrij in het bepalen van de wijze waarop de kwalificatie voor deze plekken plaatsvindt.  

Kwalificatie voor deze plaatsen vindt als volgt plaats:  

ENKEL DISCIPLINES 

Plek Reden voor kwalificatie Indien de gekwalificeerde al via de ITSF of via een andere 
NTVB plek is gekwalificeerd 

1 1e  Nederlander op de 2017 ITSF 
World enkel ranking 

Eerstvolgende op de gecombineerde 2017&2018 ITSF world enkel 
ranking 

2 1e  Nederlander op de 2018 ITSF 
World enkel ranking 

Eerstvolgende op de gecombineerde 2017&2018 ITSF world enkel 
ranking 

3 1e  plek op de NK enkel 2018 Eerstvolgende op de gecombineerde 2017&2018 ITSF world enkel 
ranking 

https://www.table-soccer.org/sites/default/files/files/HowdoplayersqualifyWch2019.pdf
https://www.table-soccer.org/sites/default/files/files/2019_qualified_players_Website.pdf


 
 
 
 
Deze regels gelden voor de Heren, Dames, Junioren en Senioren Enkel 

 

OPEN DUBBEL DISCIPLINES 

Plek Reden voor kwalificatie Indien de gekwalificeerde al via de ITSF of via een andere 
NTVB plek is gekwalificeerd 

1 1e  Nederlander op de 2017 ITSF 
World double ranking 

Eerstvolgende op de gecombineerde 2017&2018 ITSF world doubles 
ranking 

2 1e  Nederlander op de 2018 ITSF 
World double ranking 

Eerstvolgende op de gecombineerde 2017&2018 ITSF world doubles 
ranking 

3 1e  plek op de NTVB Challenger 
Ranking op 31.12.2018  

Eerstvolgende van de NTVB Challenger ranking op 31.12.2018 

Deze regels gelden voor de Heren, Dames, Junioren en Senioren open dubbel 

 

 

CLASSIC (DUBBEL) DISCIPLINES 

Plek Reden voor kwalificatie Indien de gekwalificeerde al via de ITSF of via een andere 
NTVB plek is gekwalificeerd 

1 1e  Nederlander op de 2017 ITSF 
World Classic double ranking 

Eerstvolgende op de gecombineerde 2017&2018 ITSF Classic world  
ranking 

2 1e  Nederlander op de 2018 ITSF 
World Classic double ranking 

Eerstvolgende op de gecombineerde 2017&2018 ITSF Classic world   
ranking 

3 1e plek op de NTVB Challenger  
Classic ranking op 31.12.2018 

Eerstvolgende van de NTVB Challenger Classic ranking op 31.12.2018 

Deze regels gelden voor de Heren, Dames, Junioren en Senioren classic  

 

 

Voor de Dubbel disiplines geldt: 

-Er worden in principe altijd 2 spelers gekwalificeerd volgens  de ITSF Ranking en 1 via de Challenger 

Ranking 

 

-Een voor de dubbels gekwalificeerde speler is vrij om een partner te kiezen die : 

1. de Nederlandse nationaliteit bezit OF 3 jaar niet voor een ander  land heeft deelgenomen aan 

internationale wedstrijden (ITSF) 

2. aangesloten is bij de NTVB of een van haar leden. 

-als de winnaar van itsf ranking 2017 en winnaar van itsf ranking 2018 elkaar kiezen (of het dezelfde 

persoon is) dan is het de eerstvolgende op de gecombineerde ITSF  ranglijst van 2017&2018, die zijn 

plek inneemt ( en een partner mag kiezen). 

-als de winnaar van ITSF ranking 2017 of winnaar van itsf ranking 2018 de winnaar van de challenger 

ranking kiest om mee te spelen dan is de eerstvolgende van de Challenger Ranking  op 31.12, die zijn 

plek inneemt (en een partner mag kiezen). 

 



 
 
 
 
ITSF gecombineerde ranking van 2017&2018 betekent: De punten opgeteld van de betreffende ITSF 

ranglijst van 2017 en de ITSF ranglijst van 2018. 

Indien een persoon niet wil of kan gaan dan is het de eerstvolgende in die ranglijst, die zijn plek 

inneemt.  (voorbeeld:  indien de 1e  Nederlander op de 2017 ITSF World enkel ranking niet naar de 

WK wil gaan, dan gaat zijn plek naar de 2e  Nederlander op de 2017 ITSF World enkel ranking). 

 

MIXED  DISCIPLINES  (nog open) 

Plek Reden voor kwalificatie Indien de gekwalificerde al via de ITSF of via een andere 
plek is gekwalificeerd 

1   

2   

3   

 

 

 

 


