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Kwalificatieprocedure individuele disciplines ITSF World Championships 2025 

STAND Dec. 2022 

 

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:   

2022 ITSF Seizoen start op 1 januari en eindigt op 31 december 2022 
2023 ITSF Seizoen start op 1 januari 2023 en eindigt op 31 december 2023 
2024 ITSF Seizoen start op 1 januari 2024 en eindigt op 31 december 2024 
 

Bijvoorbeeld: 
a. Via ITSF Enkel en Dubbel Ranking (de eerste x spelers van iedere categorie (Open, Dames, Junioren 
onder 13, 16 en onder 19,  Senioren boven 50 en boven 63) op de ranking zijn geplaatst;  
b. Door een discipline te winnen op de vorige World Championships. (in dit geval Nantes 2022) 
c. Door een World Series (WS)  of International Series te winnen. 
 Voor meer informatie incl. spelers, die zich via de ITSF hebben gekwalificeerd: klik hier   
Of als deze niet werkt: de algemene ITSF link naar de WC qualifications rules : klik hier 
 

 

2. Via de NTVB. 

De NTVB handhaaft dezelfde seizoensindeling als de ITSF (zie boven) 

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. 

Afhankelijk van het aantal spelers, dat bij de NTVB staan geregistreerd  mag de NTVB daarbovenop  

per categorie 4  extra teams sturen (categorie >  1.000 spelers).  De NTVB is vrij in het bepalen van de 

wijze waarop de kwalificatie voor deze plekken plaatsvindt.  Dit document beschrijft de wijze waarop 

we in Nederland deze kwalificatieregels bepaald hebben 

Ook heeft de ITSF voor 2025 bepaald, dat de winnaar van een 2024 NK discipline gekwailificeerd is 

voor de wK.  Vandaar, dat de NTVB heeft besloten om weer een classic discipline in te voeren op de 

NK 2024. 

 

https://www.tablesoccer.org/sites/default/files/files/Wchps2025_qualified%20players_soon_bd.pdf
https://www.tablesoccer.org/page/world-championships-qualifications


 
 
 
 
Kwalificatie voor deze plaatsen vindt als volgt plaats:  

5 plekken per discipline: 

 

ENKEL DISCIPLINES 

Plek Reden voor kwalificatie Indien de gekwalificeerde al via de ITSF of via een andere 
NTVB plek is gekwalificeerd of niet wenst deel te nemen. 

1 1
e
  plek NK 2022 Eerstvolgende Nederlander op de combinatie van  de 2022-2023-2024 

ITSF world enkel ranking 

 

2 1
e
  plek NK 2023 Eerstvolgende Nederlander op de combinatie van  de 2022-2023-2024 

ITSF world enkel ranking 

 

3 1
e
 plek NK 2024  (via ITSF) Eerstvolgende Nederlander op de combinatie van  de 2022-2023-2024 

ITSF world enkel ranking 
 

4 Hoogstgeplaatste   Nederlander op 
de combinatie van de 2022-2023 
ITSF world enkel ranking 

Eerstvolgende Nederlander op de combinatie van  de 2022-2023-2024 
ITSF world enkel ranking 
 

5 Hoogstgeplaatste Nederlander op de 
2024 ITSF world enkel ranking 
 

Eerstvolgende Nederlander op de combinatie van  de 2022-2023-2024 
ITSF world enkel ranking 
 

Deze regels gelden voor de Heren, Dames, Junioren (U19, U16 en U13) en Senioren (B50 en B63)  

 

OPEN DUBBEL DISCIPLINES 

Plek Reden voor kwalificatie Indien de gekwalificeerde al via de ITSF of via een 
andere NTVB plek is gekwalificeerd of niet wenst deel 
te nemen. 

1 1
e
 plek op de 2022 NTVB Challenger 

Ranking 
Eerstvolgende Nederlander op de combinatie van  de 2022, 2023 en 
2024 ITSF world double ranking 

2 1
e
 plek op de 2023 NTVB Challenger 

Ranking 
Eerstvolgende Nederlander op de combinatie van  de 2022, 2023 en 
2024 ITSF world double ranking 

3 
1e

 plek op de 2024 NTVB Challenger 
Ranking 

Eerstvolgende Nederlander op de combinatie van  de 2022, 2023 en 
2024 ITSF world double ranking 

4 1
e
 plek NK 2024 (via ITSF) Eerstvolgende Nederlander op de combinatie van  de 2022, 2023 en 

2024 ITSF world double ranking 

5 Hoogstgeplaatste Nederlander op de 
combinatie van  de 2022-2023-2024 
ITSF world double ranking 
 

Eerstvolgende Nederlander op de combinatie van  de 2022, 2023 en 
2024 ITSF world double ranking 

Deze regels gelden voor de Heren, Dames, Junioren (U19, U16 en U13), Senioren (O50 enO63) en 

Dames Senioren (O50)  

 

 

 

CLASSIC (DUBBEL) DISCIPLINES 



 
 
 
 

Plek Reden voor kwalificatie Indien de gekwalificeerde al via de ITSF of via een 
andere NTVB plek is gekwalificeerd of niet wenst deel 
te nemen. 

1 1
e
 plek op de 2022 NTVB Challenger 

Ranking  
Eerstvolgende Nederlander op de combinatie van  de 2022, 2023 en 
2024 ITSF world double ranking 

2 1
e
 plek op de 2023 NTVB Challenger 

Ranking 
Eerstvolgende Nederlander op de combinatie van  de 2022, 2023 en 
2024 ITSF world double ranking 

3 1
e
 plek op de 2024 NTVB Challenger 

Ranking 
Eerstvolgende Nederlander op de combinatie van  de 2022, 2023 en 
2024 ITSF world double ranking 

4 1
e
 plek Classic NK 2024 (via ITSF) Eerstvolgende Nederlander op de combinatie van  de 2022, 2023 en 

2024 ITSF world double ranking 

5 Eerstvolgende Nederlander op de 
combinatie van  de 2022-2023-2024 
ITSF world double ranking 
 

Eerstvolgende Nederlander op de combinatie van  de 2022, 2023 en 
2024 ITSF world double ranking 

Deze regels gelden voor de Heren, Dames, Junioren (U19, U16 en U13), Senioren (O50 en O63) en  

Dames Senioren (O50)   

Betekent:  met uitzondering van plek 4: de persoon, die zich voor de dubbel kwalificeert, kwalificeert 

zich ook voor de classic dubbel  

 

MIXED 

Plek Reden voor kwalificatie Indien de gekwalificeerde al via de ITSF of via een andere 
NTVB plek is gekwalificeerd of niet wenst deel te nemen. 

1 1
e
  plek NK  2022 Eerstvolgende Nederlander op de combinatie van  de 2022, 2023 en 

2024 ITSF world mixed  ranking 
2 1e  plek NK 2023 Eerstvolgende Nederlander op de combinatie van  de 2022, 2023 en 

2024 ITSF world mixed  ranking 
3 1

e
 plek NK 2024 (via ITSF) 

 
Eerstvolgende Nederlander op de combinatie van  de 2022, 2023 en 
2024 ITSF world mixed  ranking 

4 Hoogstgeplaatste Nederlander op de 
combinatie van de 2022-2023 ITSF 
world mixed ranking 

Eerstvolgende Nederlander op de combinatie van  de 2022, 2023 en 
2024 ITSF world mixed  ranking 

5 Hoogstgeplaatste Nederlander op de 
2024 ITSF world mixed  ranking 

Eerstvolgende Nederlander op de combinatie van  de 2022, 2023 en 
2024 ITSF world mixed  ranking 

Deze regels gelden voor de Mixed dubbel, Mixed Junioren (U19) en Mixed Senioren (O50).  

 

Dubbel, Classic of Mixed gekwalificeerden : 

De dame of heer , die gekwalificeerd is, heeft de verantwoording om zelf een partner te zoeken.  

Indien een partner wordt uitgekozen, die zich zelf ook zelf heeft gekwalificeerd, dan wordt ook deze  

vrijgekomen plek ingevuld door de eerstvolgende op de (ITSF) ranking.  

Een 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) 

EN 

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



 
 
 
 
ITSF gecombineerde ranking van 2022&2023&2024 betekent: De punten opgeteld van de 

betreffende ITSF ranglijst van 2022,2023 en 2024. 

Indien een persoon niet wil of kan gaan, dan mag deze persoon niet zelf bepalen aan wie hij zijn plek 

afstaat. De eerstvolgende op de lijst komt dan in aanmerking. 

Indien, ondanks  deze regels, meerdere interpretaties mogelijk zijn over gekwalificeerde spelers, dan 

beslist het NTVB bestuur in overleg met de bondscoaches. 

 


