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18 en 19 december 2021 



VOORWAARDEN DEELNAME  

Deelname aan de landelijke competitie 2021 is 
voorbehouden aan spelers, die lid zijn van een vereniging 
of bond die aangesloten is bij de Nederlandse 
Tafelvoetbal Bond N.T.V.B. 
 
Er wordt geen maximum gesteld aan het aantal 
buitenlandse deelnemers in een team. 
 
Deze voorwaarden zullen ieder jaar worden geëvalueerd 
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INSCHRIJFPROCEDURE (1/3) 

Inschrijven geschiedt door een email te sturen naar 
inschrijving@tafelvoetbal.nl 

Deze mail bevat de volgende gegevens: 
• De naam van het team 

• Naam en emailadres van de teamcaptain 

• Namen van alle spelers met verder: 

- Geboortedatum 

- Geslacht 

- Telefoonnummer 

- (recente) Pasfoto ( indien niet beschikbaar op onze site) 
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INSCHRIJFPROCEDURE (2/3) 

Termijn inschrijven voor het team sluit op 30 november 2021. 

Termijn inschrijven spelers sluit op 10 december 2021. 
 

 

Ieder team meldt minimaal 5 & maximaal 10 spelers aan. 

Een speler kan slechts bij één team aangemeld worden.  

Inschrijving is pas definitief na betaling van het inschrijfgeld ter 
hoogte van € 125 per team. 
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INSCHRIJFPROCEDURE (3/3) 

Termijn voor betaling sluit op 17 december 
 
Bankgegevens NTVB 
 
Bankrekening NL34RABO0151804249 
t.n.v. Nederlandse TafelVoetbal Bond 
o.v.v. Nationale Tafelvoetbal League – [naam van het team] 
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LOCATIE en AANVANGSTIJDEN 

Cues & Darts  

Professor Romeinstraat 17 

5013 BE BX   Tilburg 

013-545 8000 
Aanvang zaterdag:  10:30u 

Aanvang zondag:  10:00u  

Zaal open:   09:30u 
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MODUS 2021 

• Een landelijke competitie 

• Maximaal 16 teams 

• Teams van minimaal 5 spelers 

• ITSF regels 

• Zaterdag en eventueel zondagochtend: kwalificatieronde 

• Zondagmiddag: KO-Fase. De 4 hoogst geplaatste teams 
spelen voor de titel, de overige teams voor klassering 

• De 8 hoogst geplaatste teams plaatsen zich voor de 1e 
League 2022 

• De organisatie behoudt zich het recht voor om deze modus 
aan te passen. 
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DRESSCODE 

Wij volgen de ITSF dresscode en dat betekent dat sportkleding 
(sportbroek/ trainingsbroek)verplicht is. 

Bovendien is het verplicht, dat alle spelers van een team 
gekleed gaan in uniforme bovenkleding.  

Voor de juiste informatie verwijzen wij naar 

https://www.tablesoccer.org/page/dress-code 
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WEDSTRIJDMODEL (1/2) 

Iedere wedstrijd wordt gespeeld in 6 partijen: D-E-D-D-E-D 
(Dubbel 1 – Enkel 1 – Dubbel 2 – Dubbel 3 – Enkel 2 –Dubbel 4) 

Van deze volgorde mag niet worden afgeweken. 
 

Een speler mag maximaal 2X worden opgesteld. 

Een speler mag géén 2 enkelpartijen spelen. 

D1 en E1 mogen niet dezelfde spelers zijn. 

D2 en D3 mogen niet dezelfde spelers zijn. 

E2 en D4 mogen niet dezelfde spelers zijn. 
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WEDSTRIJDMODEL (2/2) 
 

Bij aanvang van een wedstrijd (de 1e partij) begint het “uit-team” 
met de aftrap en tijdens volgende partijen wordt er vervolgens 
om en om begonnen met de aftrap. In de tweede set van een 
partij begint het team dat niet de 1e set heeft afgetrapt.  
 
Iedere partij bestaat uit twee sets tot 5. Iedere set wordt gespeeld 
tot 5 doelpunten met twee doelpunten verschil tot max 8. 
 
In een set heeft elk team 1 time-out. Bij verlenging (vanaf 4-4) 
krijgt elk team een extra time-out 
 
Een kwalificatiewedstrijd kan in een gelijkspel eindigen.  
Is de stand bij een wedstrijd in de KO-fase na de 6               
partijen gelijk dan volgt er een penalty shootout. 

 
 

TAFELVOETBAL NATIONALE 



PENALTY SHOOT-OUT 

Bij een penalty shoot-out dient een scheidsrechter erbij te 
worden gehaald. Deze ziet er op na, dat de regels correct 
worden nageleefd en houdt de stand bij. 

De volgorde van de 5 penalty shoot-out spelers wordt na de 
laatste partij (dubbel 4) bepaald. 

De winnaar van de “tos” kiest of zijn/haar team start met keepen 
of met schieten. 

Voor alle info: ITSF rulebook, rule 31.4 = forward shootout! 

Is de stand na 5 beurten, 10 ballen gelijk dan volgt er sudden 
death volgens “Golden Goal” principe. De spelersvolgorde begint 
dan weer van vooraf aan. 
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KWALIFICATIE (1/2) 

Wedstrijd: 
Iedere gewonnen set levert een punt op. 

Na afloop van de wedstrijd worden de gewonnen sets opgeteld. 
Het team met de meeste sets wint de wedstrijd en ontvangt 2 
wedstrijdpunten. De verliezer ontvangt 0 wedstrijdpunten.    

Een gelijkspel levert beide teams 1  wedstrijdpunt op. 

 

De competitiestand wordt na invoer van de uitslag door de 
wedstrijdleiding bijgewerkt en gepubliceerd. 
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KWALIFICATIE (2/2) 

Afhankelijk van het aantal teams wordt de kwalificatie 
volgens het zwitsers systeem gespeeld, of volgens een volledig 
enkelzijdig competitiesysteem (ieder team speelt dan 1x tegen 
elkaar). 
 
De stand is allereerst gebaseerd op wedstrijdpunten. Bij een 
gelijk aantal wedstrijdpunten wordt er gedifferentiëerd op sets 
en daarna op onderling resultaat. 
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WEDSTRIJDFORMULIER 
Een wedstrijd gaat tussen twee teams waarbij het eerst 
genoemde team het “thuis”-team is. 

Voor iedere wedstrijd wordt er een wedstrijdformulier 
onafhankelijk van elkaar ingevuld. 

10 minuten voor aanvang van de wedstrijd dient dit 
formulier en dus de opstelling onderling te zijn uitgewisseld. 

Beide teamcaptains zijn verantwoordelijk voor het juist en 
volledig invullen van het formulier. 

Na afloop van de wedstrijd wordt het formulier door 
beide teamcaptains ondertekend. 

Het “thuis”- team is verantwoordelijk voor het inleveren van 
het formulier bij de wedstrijdleiding. 
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UITWISSELINGEN 

Tijdens een wedstrijd zijn er maximaal 2 uitwisselingen toegestaan. 

Uitwisselingen zijn alleen mogelijk voor aanvang van een partij en 
dienen aan de tegenstander kenbaar te worden gemaakt. 

Uitwisseling is alleen mogelijk indien betreffende speler minimaal 1 
volledige partij gespeeld heeft en kan alleen worden gewisseld voor 
een speler die nog geen enkele partij gespeeld heeft. 
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PRIJZEN 

Er wordt gestreden voor de titel Nederlands Kampioen Tafelvoetbal. 

De winnaar kwalificeert zich voor de ITSF Champions League 2022.  

Bij deelname aan de ITSF Champions League ontvangt dit team een 

vergoeding van € 300,00.* 

De nummers 1, 2 & 3 ontvangen een bokaal. 

 

Indien de winnaar niet wenst deel te nemen aan de Champions 
League, dan gaat dit recht over aan de nummer 2, echter er zal in 
dat geval geen vergoeding worden betaald. 
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TAFELS 

Er wordt gespeeld op Leonhart wedstrijdtafels 
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© 2021 NTVB 

2022  

Ingeschreven teams uit de competitie 2021 mogen meespelen in de 
competitie 2022, afhankelijk van het aantal aangemelde teams, in 
1 gezamenlijke of 2 afzonderlijke competities.  

In 2022 kunnen er maximaal 24 teams deelnemen 

De exacte voorwaarden voor deelname kunnen afwijken van 2021 
en worden tzt. gecommuniceerd. 
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FAIR PLAY 

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

De teamcaptains spelen hier een belangrijke rol in en zij zijn op dit 
gebied ons aanspreekpunt! 

FAIR PLAY           BE PART OF THE PRIDE 

FAIR  
PLAY 
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Veiligheidsrichtlijnen ivm Corona virus  

We hanteren de RIVM richtlijnen! 
We verzoeken iedereen om goed notie te nemen van de 

informatie hier omtrent die we digitaal, maar ook ter plekke 
verspreiden.  

Volg de aanwijzigingen van de wedstrijdleiding stipt op! 
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