
 

  

 

  

 
   

Deze e-mail is verstuurd aan alle VCL's en secretarissen van tennisverenigingen in Friesland. 

 

Beste Caroline, 

 

We kunnen terugkijken op een fantastische 53e editie van de Friesland Cup. Er werd geweldig tennis 

gespeeld door heel Friesland in diverse afdelingen. Bijna alle wedstrijden hebben doorgang kunnen 

vinden, waarvoor complimenten! Hierbij ontvang je alle informatie over de Friesland Cup in 2023. 

 

Aanmelden voor de 54e Friesland Cup in 2023 (Lees dit goed door!) 

Natuurlijk gaan we na de geslaagde 53e editie door naar nummer 54. In 2022 waren er 51 

tennisverenigingen die deelnamen. We hopen natuurlijk op meer aanmeldingen in 2023. Doet jouw 

vereniging ook (weer) mee? 

 

Nieuwe verenigingen die zich willen aanmelden kunnen dit doen door te mailen naar de organisator. Het 

aanmelden kan bij Johan Magré via johanmagre@gmail.com. De deadline is dinsdag 1 februari 2023. 

 

Van de verenigingen die in 2022 aan het toernooi om de Friesland Cup hebben deelgenomen, wordt 

stilzwijgend aangenomen dat zij in 2023 weer meedoen, tenzij zij schriftelijk vóór 1 februari aan de 

organisatoren meedelen van deelname af te zien (Art. 6 van het reglement). 

 

Verzoeken 

De deadline van 1 februari geldt ook voor het indienen van verzoeken om op zaterdag i.p.v. op zondag 

te spelen. Het verzoek kan alleen ingediend worden als er voldaan wordt aan de criteria, die in art. 7 van 

het Reglement Friesland Cup 2023 worden genoemd. 

  
   

Speeldata Friesland Cup 2023 

1e ronde afdeling A3 t/m E 11 juni (zondag, week 23) 
2e ronde afdeling A3 t/m E 25 juni (zondag, week 25) 
Finales afdeling A3 t/m E 10 september (zondag, week 36) 
Kruisingsweekend afdeling A1 en A2 9 en 10 september (zaterdag en zondag, week 36) 
  

 
  

In het kort: Hoe zit de Friesland Cup in elkaar? 

• Voor de A1 en A2 afdeling: 1 speelweekend. Voor alle andere afdelingen: 3 

speelzondagen. 

• Het aantal partijen in de A en B afdeling is 8 (2 HE, 2 DE, 1 HD, 1 DD en 2 GD). In de 

andere afdelingen worden er 5 partijen gespeeld (1 HE, 1 DE, 1 HD, 1 DD en 1 GD). 

Een speler mag maximaal twee partijen spelen voor zijn vereniging op een speeldag. 

• De afdelingen A1 en A2 bestaan uit 4 verenigingen en de overige afdelingen uit 8 via 

een knock-out systeem. Dit betekent voor de afdelingen A3 en lager dat er maximaal 3 

speeldagen zijn. 
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• Voor de afdelingen A3 tot en met E zal 1 team kunnen promoveren en 1 team kunnen 

degraderen. We leggen dit uit via een voorbeeld: 

o Vereniging De Tennisbal komt uit in de B-Klasse. Ze spelen op de eerste 

speeldag tegen A.P.W. De Tennisbal wint dit duel met 6-2. Zij spelen op de 

tweede speeldag tegen T.V. Dambosch, die ook hun eerste duel wonnen met 

5-3. De Tennisbal wint ook dit duel met 6-2. TV Dambosch is nu uitgespeeld en 

handhaaft zich in de B-Klasse. De Tennisbal treed op de derde speeldag aan 

tegen Het Kampioentje, die ook alles tot nu toe gewonnen heeft. De winnaar 

promoveert naar de A3-Klasse. 

o A.P.W verloor haar eerste duel en moet nu tegen een andere verliezer in de B-

Klasse uitkomen op de tweede speeldag, namelijk Het Netje. A.P.W verliest dit 

duel ook. Het Netje handhaaft zich hierdoor in de B-Klasse en is uitgespeeld. 

A.P.W moet nu op de derde speeldag aantreden tegen TC Nuis. A.P.W verliest 

dit duel met 8-0. A.P.W degradeert hierdoor naar de C-Klasse. TC Nuis 

handhaaft zich in B-Klasse. 

• De uitslagen worden ingevoerd via MijnKNLTB via een hiervoor opgerichte pagina. Dit 

zal op dezelfde manier gaan zoals in de voorjaarscompetitie. De wedstrijden tellen mee 

voor je speelsterkte. 

 

 
  

Wil jij meehelpen als vrijwilliger? 

De Friesland Cup wordt door Johan Magré vrijwel in z’n eentje georganiseerd. Dit kost veel werk en de 

organisatie wordt erg kwetsbaar. Wil jij Johan helpen? Vele handen maken licht werk en het is ook heel 

gezellig om de organisatie samen te doen. We hopen dat één of twee mensen zich melden om Johan te 

ondersteunen. Het gaat niet om veel werk, maar geeft je wel voldoening. Dit zijn de belangrijkste taken: 

• Het afleveren en uitreiken van de prijzen en wisselbekers op de finaledag bij de diverse 

verenigingen. 

• Meedenken en eventueel 1 of 2x in een jaar vergaderen over de Friesland Cup. 

Meer informatie 

Voor meer informatie over de Friesland Cup verwijzen we je door naar Johan Magré die je graag hierover 

meer wil vertellen. Graag voor aanmelding ook het Reglement 2023 doornemen! 

 

Met sportieve groeten, de vrijwilligers wedstrijdtennis Friesland, 

 

Johan Magré 

De Mieden 1 

9003 MK Warten 

06-57777806 

johanmagre@gmail.com 
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