Uitnodiging Darfeltennistoernooi
zondag 14 oktober 2018

Darfeltennis is een combinatie van Darten en Tafeltennis
Hierbij nodigen wij een ieder uit om in te schrijven voor het 2e Darfeltennistoernooi 2018. Dit
toernooi vindt plaats op 14 oktober 2018 in de zalen van TSTZ Haarlem, Badhuisstraat 13,
2012 CM te Haarlem.
Darfeltennis is een combinatie van Tafeltennis en Darten. Veel tafeltennissers blijken naast
tafeltennis ook een groot liefhebber te zijn van de dartsport. TSTZ Haarlem heeft hier daarom
vorig jaar in samenwerking met Tafeltennisvereniging Het Nootwheer een toernooivorm voor
bedacht. Vorig jaar op 15 januari vond het eerste Darfeltennistoernooi plaats in de zalen van
TSTZ Haarlem. Het was tevens een try-out om te toetsen of dit een toernooi is dat voor
herhaling vatbaar is. En dat is het, want het toernooi in 2017 was een groot succes!
De deelnemers strijden om de unieke Darfeltennis wisselbokaal. Vorig jaar werd deze bokaal
gewonnen door Roel Bisschop van HBC/TSTZ Haarlem.
Wat gaat er nu precies gebeuren en wat kan ik verwachten?
Het tweede Darfeltennistoernooi vindt plaats op zondag 14 oktober op de speellocatie van
ttv TSTZ Haarlem, Badhuisstraat 13, 2012 CM Haarlem.
Er zijn daar dan 2 zalen, barruimte en kleedruimtes tot onze beschikking.
In de éne zaal vindt dan tafeltennis plaats en de andere zaal darts (met officiële dartbanen).
Het is een enkeltoernooi. Er is ruimte voor 48 deelnemers. Dus geef je zo spoedig mogelijk
op, want vol is vol!
Om 9:30 gaan de zalen open en we spelen van 10:00 tot ca. 14:30 de voorrondes. Daarna
vinden de vervolgrondes plaats volgens het knock-out systeem. De eindtijd van het toernooi is
ca. 18.00 uur

De kosten zijn in totaal 12,50 euro (dit inclusief een drankje). Gaarne van tevoren overmaken
ivm voorbereidingskosten.
In de barruimte zullen er (tegen schappelijke prijzen) broodjes en drankjes te koop zijn.
De kosten die we maken betreffen o.a. de huur van de zalen en de dartbanen en de prijzen. We
proberen die dag qua opbrengsten/kosten break-even te spelen.
Spelopzet & regels
We starten het toernooi met achtkampen. Bij 48 deelnemers zijn dat dan 6 achtkampen. 3
achtkampen starten met tafeltennis en 3 met darten. Daarna wordt dat gewisseld.
Na deze ronde wordt je positie bepaald voor de vervolgronde. Deze ronde bestaat dan uit een
A en een B-poule. Per poule wordt er gespeeld volgens het knock-out systeem.
Op het einde van de dag wordt tevens precies duidelijk hoeveel punten je hebt gehaald voor
de Darfeltennisranglijst. Zie bijgaand (bijlage 2) de huidige ranglijst naar aanleiding van
de resultaten van het toernooi van vorig jaar.
Er is een unieke wisselbokaal voor de kampioen en bokalen voor de nrs 1,2 en 3 van zowel de
A als de B-poule. Verder is er een prijs voor degene die bij het darten de meeste 180-ers gooit
en voor degene met de hoogste uitgooi.
Per wedstrijd (hetzij tafeltennis hetzij darts) zijn er altijd 2 punten te verdienen.
Einduitslag per wedstrijd is dus altijd 2-0, 0-2 of 1-1
Bij tafeltennis spelen we 2 maal tot de 11 (2 punten verschil, om de 2 punten wisselen van
service)
Bij darts spelen we 1 leg vanaf 501. Degene die als eerste op of onder 170 komt krijgt het
eerste punt.
Degene die de dubbel uitgooit krijgt het tweede punt, maar er zit een limiet op het aantal
pogingen om uit te gooien.
Ook zijn er nadere regels en barrages voor gelijke standen in de poule.
Voordat het toernooi begint zullen we de regels nog uitvoerig uitleggen.
Vragen om te beantwoorden
Om in de eerste ronde een goede evenwichtige poule-indeling te kunnen maken is het voor
ons nodig om te weten op welk niveau tafeltennis je zit en welk niveau darts je beoefent.
Hierbij het vriendelijke maar nadrukkelijke verzoek om bijgaande vragenlijst (bijlage 1) in
te vullen en deze naar ons op te sturen (per email naar darfeltennis@tstz-haarlem.nl)
Dan pas ben je officieel aangemeld en geregistreerd en sturen we je het rekeningnummer
om het gevraagde bedrag over te maken. Wees er snel bij, want vol is vol!!
Wij hebben er zin in! Jij ook? En tenslotte: Vergeet niet de 14e oktober 2018 in je
agenda te zetten.

Met vriendelijke groeten namens de organisatie,
Paul van Beers (ttv TSTZ Haarlem) 06-51464501
Ron Doevendans (ttv TSTZ Haarlem) 06-10334638
Michael Nouris (ttv TSTZ Haarlem) 06-13697732

Bijlage 1
VRAGENLIJST DARFELTENNISTOERNOOI 27 MEI 2018

Naam (voornaam & achternaam):
Man/Vrouw:
Leeftijd:
Lid van Tafeltennisvereniging (naam):
Woonplaats:
Tel nr:
Email adres:
Punten op Darfelranglijst (indien van toepassing):
Huidige tafeltennis NTTB rating (dus svp niet je percentages of huidige speelklasse):
Inschatting niveau darts (5 keuzes): omcirkel jouw keuze.
1.

Gevorderde competitiedarter, vanaf 2e klasse en hoger.

2.

Competitiedarter gemiddeld, lager dan 2e klasse.

3. Recreatief plus, je gooit, oefent elke week wel paar keer thuis, meestal scores hoger dan 30 per beurt, kan enkele
vlakken 6 van de 10 keer raken.
4. Recreatief, je speelt minder dan 1 keer per week, meer 1 keer per maand, scores vaak lager dan 30 per beurt,
enkele vlakken lastig, uitgooien lukt soms.
5. Beginner, je hebt ’t wel eens gespeeld en geprobeerd, maar je mist regelmatig het hele bord, eigenlijk komen de
pijlen niet vaak terecht waar je op richtte. Dubbels raak je bij hoge uitzondering.

Heb je al een mooie illustratieve Engelse bijnaam voor darts/darfeltennis, indien ja, geef deze
dan op: ……………………….., maar dit is niet verplicht!

Graag zo spoedig mogelijk invullen, dan kunnen wij de poules indelen en krijg je snel
een reactie! Vergeet je ook niet het geld (de € 12,50) over te maken? Wees er snel bij,
want vol is vol!!

Bijlage 2
Ranglijst Darfeltennis (World Ranking Darbletennis)
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Naam
Roel Bisschop
Ron Doevendans
Jorin van der Aar
Leo van der Horst
Asam Mian
Ferenc Born
Ron van den Burg
Robert Holscher
Paul van Beers
Kees van Boxtel
Michael Nouris
Niels van Wijnen
Wouter Heemskerk
Hiddo Pronk
Marcel Born
Julian Boeree
Ferry van Leuffen
Mandy Nouris-Jager
Raimon den Besten
Frans Scholten
Remy Heerema
Ronald Wolfers
Marion Mesman
Philip van der Veldt

Vereniging
HBC & TSTZ Haarlem
TSTZ Haarlem
DOV
TSTZ Haarlem
VDO
TSTZ Haarlem
Rapidity
DOV
TSTZ Haarlem
TSTZ Haarlem
TSTZ Haarlem
Het Nootwheer
Het Nootwheer
Het Nootwheer
Darts
Darts
TSTZ Haarlem
TSTZ Haarlem
Darts
Het Nootwheer
TSTZ Haarlem
Het Nootwheer
Spaarne
TSTZ Haarlem

score
31,71
29,87
28,87
27,25
25,83
25,08
23,46
23,38
22,05
19,38
18,38
17,21
16,54
15,79
14,79
13,79
12,67
12,17
11,17
9,38
7,96
5,50
5,13
2,88

Uitleg: Na ieder gespeeld Darfeltennis toernooi volgens het ‘Haarlem-Purmerend’ format
en voorwaarden verdienen alle deelnemers ook punten voor de ‘Darbletennis World Ranking’.
De uiteindelijke score & ranking wordt bepaald door 2 componenten. Je ontvangt punten als
gevolg van je eindklassering per toernooi, maar daar bovenop ontvang je ook punten als gevolg
van je winstpercentage per toernooi. (=hoeveel punten gewonnen t.o.v. totaal maximaal aantal
te winnen wedstrijdpunten op dat toernooi). De regel die voor de punten t.g.v. je winstpercentage
hierbij wordt gehanteerd is dat je maximaal 10 punten extra kunt krijgen bij een winstpercentage
van 100%. Voorbeeld: Stel je bent 2e geworden bij een toernooitje met 10 deelnemers en van je
gespeelde wedstrijdpunten op dat specifieke toernooi heb je 28 punten gewonnen van 36 te
behalen punten (77,8 % winst). Het aantal punten dat je dan hebt behaald voor de World Ranking
Darbletennis is dan 9 (voor positie 2e van de 10 deelnemers) + 7,78 (voor winstpercentage/10) = 16,78

