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1. Inleiding 
 

De NTVB heeft zich tot doel gesteld om zich vanaf 2017 meer te profileren als bond voor alle 

Nederlandse tafelvoetballers, onder andere door voor tafelvoetballend Nederland nationale 

evenementen te organiseren en in het algemeen het tafelvoetbal in Nederland (nog) meer te 

stimuleren. 

Een van de initiatieven is het stimuleren en faciliteren van kleine en grotere toernooien, zogenaamde 

Challengers.  Deze documentatie dient als hulpmiddel om zo de drempel  te verlagen om 

tafelvoetbaltoernooien te organiseren, ook voor spelers, die (nog) niet in teams of een bond zijn 

georganiseerd.  

Door het spelen van de Challengers kunnen* punten worden verdiend, die meetellen voor de 

nationale NTVB Challenger ranking. Deze kunnen op hun beurt dienen als basis voor de kwalificatie  

van nationale en internationale toernooien. 

*Dit geldt alleen voor leden van organisaties, die aangesloten zijn bij de NTVB 

 

Voor de organisatoren van Challengers zijn er diverse voordelen; 

1. Er worden inkomsten gegenereerd voor de vereniging, dus sterkere verenigingen 

2. Er wordt weer actief tafelvoetbal bedreven, dus actievere verenigingen 

3. Je creëert een zeer lage instap, dus nieuwe instroom van spelers 
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2. Het Challenger concept 
 

2.1 Standaard Challengers 
 

Zoals hierboven is vermeld, wil de NTVB het organiseren van toernooien stimuleren. Vertaald naar de 
eisen waar een NTVB goedgekeurde Challenger aan moet voldoen betekent dit het volgende: 
 
1. Minimaal aantal deelnemers : 4 enkel spelers of 4 koppels 
2. Minimaal aantal voetbaltafels: 1 
3. Minimaal 3 en maximaal 8 kwalificatieronden en een KO fase. 
4. Aanvraag ter goedkeuring bij de NTVB: minimaal 3 weken voorafgaand aan het toernooi 
5. Gebruik van de Tifu software voor het organiseren van het toernooi 
6. Kwalificatie volgens het zogenaamde “Zwitsers Systeem” 
7. Doorgeven van het toernooiresultaat max. 3 dagen na afloop van het toernooi mbv. een xml 

bestand, dat mbv.  de Tifu software kan worden gemaakt. 
8. Afdracht van een toernooi-fee aan de NTVB ter hoogte van 1 euro per speler 
 
Ad 2 ; tafel moet een tafel zijn afkomstig van een van de aangesloten partners van de NTVB 

Ad 4 ; het toernooi moet ten minste 3 weken voor de toernooidatum  bij de NTVB worden aangevraagd, zodat 

de NTVB kan garanderen dat er op hetzelfde  tijdstip geen andere goedgekeurde toernooien binnnen een straal 

van 25km  plaatsvinden. 

Ad 7. Aanleveren van de uitslagen gebeurt digitaal en de juiste data-bestanden (xml-bestanden) worden 

verstuurd naar bestuur@tafelvoetbal.nl . Ook kunnen ze direct worden ge-upload via tafelvoetbal.nl, 

Evenementen, Uitslagen.  Te laat doorsturen resulteert in het niet opnemen van de uitslagen in onze data! 

 

Voordelen van een NTVB goedgekeurd Challenger toernooi: 

1. Voor spelers, die aangesloten zijn bij een van de leden van de NTVB, tellen de resultaten mee 

voor de verschillende nationale toernooi-rankings. Deze rankings kunnen op 

www.tafelvoetbal.nl worden ingezien. (De nationale toernooi ranking is een van de 

mogelijkheden die spelers hebben om zich te kwalificeren voor de ITSF 

wereldkampioenschappen). Het aantal punten, dat kan worden verdiend bij een toernooi 

hangt af van het aantal ingeschreven spelers. 

2. Vooraanmelden voor het toernooi is mogelijk via www.tafelvoetbal.nl 

3. Presentatie van de resultaten via de officiële landelijke internetpagina van de NTVB 

www.tafelvoetbal.nl.   

4. Presentatie van de lokale ranking via www.tafelvoetbal.nl ( indien een lokale challenger-serie 

wordt aangemeld)  
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2.2 NTVB  Challengers 
 
Naast de standaard Challengers bestaat ook de mogelijkheid zogenaamde NTVB Challengers te 
organiseren.  Het verschil met een standaard Challenger is het aantal punten, dat door de spelers kan 
worden verdiend. Net als bij de standaard Challengers is het aantal ingeschreven spelers bepalend 
voor de te behalen toernooipunten, echter deze worden met een factor 1.5 gemultipliceerd. 
 
De voorwaarden waaraan een NTVB Challenger (naast de voorwaarden voor een standaard NTVB  
Challenger) moet voldoen zijn: 
 
1. In het lokaal moet de mogelijkeid bestaan om minimaal 6 voetbaltafels te plaatsen 
2.  De intentie moet bestaan om het toernooi voor minimaal 24 koppels te organiseren 
3.  Naast een “Open” discipline dient een “Classic” discipline te worden aangeboden 
 

3.3 Aanvragen Challenger 
 
Een Challenger dient ruim van te voren worden aangevraagd. Hiervoor staat een uiterlijke termijn 
van drie weken. (zie 2.1.4) Niet tijdig aanvragen kan tot gevolg hebben,  dat het toernooi niet 
goedgekeurd wordt en niet meetelt voor de ranking. 
De aanvraag dient via email te worden aangevraagd via info@tafelvoetbal.nl en dient de volgende 
gegevens te bevatten; 
 
Naam organisator, datum/aanvangstijdstip, locatie, aantal en soort tafels. 
 
  

mailto:info@tafelvoetbal.nl
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3. De organisatie van een Challenger toernooi 

 

3.1 Toernooiopzet 
 

Het toernooi bestaat uit minimaal 3 en maximaal 8 kwalificatieronden met aansluitend een KO-fase. 
Het totaal aantal kwalificatieronden is op de speeldag/avond flexibel te bepalen en hangt af van het 
aantal deelnemers, aantal speeltafels, aantal wedstrijden van de KO-fase en de geplande eindtijd van 
het toernooi.  Richtlijn (voor een toernooi-duur van max 5 uur en bij 1 discipline: max. aantal teams = 
5x aantal tafels bij 1 discipline) 
 
Het doel van de kwalificatiewedstrijden is om een ranking te krijgen, die  het wedstrijdschema van de 
KO-fase bepaalt. Dit wedstrijdschema is afhankelijk van het aantal deelnemers. Dit aantal bepaalt, of 
er 1 (Pro), 2 (Pro en Amateur) of 3 (Pro, Amateur en Rookie) KO ronden worden gespeeld. 
Iedereen is vrij in de keuze hoe men dit invult.   
 
 
 
 
Hieronder volgen een aantal voorbeelden: 

Aantal teams KO-fase 

0-8  1 KO-ronde Pro 

9-12 Plaats 1-4 vrijlot 
1 KO ronde Pro 

13-16 2 KO ronden; plaats 1-8 Pro;  plaats 9-13 Amateurs 

17-23 2 KO ronden 

24 en hoger 3 KO ronden (Pro, Amateur en Rookie) 

 
 
Het aantal sets per wedstrijd en het aantal doelpunten per set is vrij te bepalen. Gebruikelijk is om 
tijdens de kwalificatieronden wedstrijden van 1 set tot de 7 te spelen en tijdens de KO-fasen 
wedstrijden van “best of 3” of “best of 5”  sets tot de 5.  
Bijvoorbeeld: 
 Pro-ronde “best of 5” en de amateur-ronde “best of 3” of 
alle KO-wedstrijden “best of 3”, maar de finale “best of 5”.    
  

De kwalificatie wordt gespeeld volgens het zogenaamde “Zwitsers systeem”.  Dit betekent, dat 

tijdens deze voorrondes, bij de loting vanaf de derde ronde rekening wordt gehouden met de 

resultaten van de kwalificatierondes daarvoor, zodat reeds tijdens de voorrondes de spelers met een 

beter resultaat tegen andere spelers met een beter resultaat loten en de spelers met een slechter 

resultaat tegen andere spelers met een slechter resultaat spelen.  Op die manier is de kans het 

grootst, dat zowel de slechtere als ook de betere spelers een optimale, spannende kwalificatie 

hebben. 
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3.2 Checklist toernooi-organisatie 

 

# Thema Informatie 

1. Aanmelding Minstens 3 weken voor het toernooi aanmelden via 
bestuur@tafelvoetbal.nl 

2. Speeltafels 
huur 

Speeltafels kunnen in principe  door de NTVB  ter beschikkingworden 
gesteld; transport is door de organisator zelf te organiseren. 
Rechten en plichten worden schriftelijk in een bruikleen overeenkomst 
vastgelegd. 

3. Verdere 
benodigheden 

1 Laptop, 1 externe monitor (optioneel), stroomvoorziening, enveloppen 
prijsgeld en/of  bekers of andere prijzen, internetverbinding (optioneel)  

4 Toernooi 
software 

Gebruik Tifu, zeker als een aanzienlijk deel van de spelers aangemeld zijn 
bij 1 van de NTVB leden en/of indien de resultaten mee moeten tellen bij 
de NTVB rankings. Download via tafelvoetbal.nl 
Uitleg over het gebruik van deze software in de Handleiding gebruik TIFU 
toernooi-software 

5. Uitslag Maximaal 3 dagen na afloop van het toernooi uitslag (TIFU xml files) 
doorgeven via tafelvoetbal.nl upload: 
https://www.tafelvoetbal.nl/evenementen :  

   

 

 

 

 

https://www.tafelvoetbal.nl/evenementen

