
Deelname 
Deelname aan de Harry Feenstra Bekercompetitie staat open voor alle seniorenleden en leden uit de 

leeftijdscategorie junioren van alle verenigingen uit de afdeling Holland-Noord. Voor deelname aan de 
bekercompetitie is het basislidmaatschap van de NTTB voldoende. 
Voor dames- en jeugdleden die niet uitkomen in de afdelingsseniorencompetitie gelden voor het 
bepalen van de klasse waarin zij moeten inschrijven de regels zoals die vermeld staan in het 

competitievoorwoord najaar 2017. 
Het is niet gestaan om een team in te schrijven in een lagere  klasse dan de competitieklasse waarin 
de in het team opgestelde spelers in de competitie najaar 2017 uitkomen. Het is wel toegestaan om 

een team in te schrijven in een hogere klasse dan de huidige competitieklasse. 
Teams bestaande uit spelers die in verschillende klassen uitkomen of bestaan uit spelers die alleen in 

de reguliere- of alleen in de duocompetitie uitkomen moeten inschrijven in de klasse waarin  de 
hoogst spelende speler uitkomt. 
Spelers die zowel uitkomen in de reguliere competitie als in de duocompetitie moeten inschrijven in de 

klasse waarin zij in de reguliere competitie uitkomen. 
Inschrijving is mogelijk in de volgende klassen: 
Overgangsklasse t/m 1e klasse /2e klasse / 3e klasse /4e klasse /5e klasse /6e klasse 
Wanneer het aantal ingeschreven teams daartoe aanleiding geeft wordt zal de overgangsklasse t/m 

1e klasse worden gesplitst in tweeaparte klassen t.w. Overgangs-/hoofdklasse en 1e klasse. 
Teams die in regio noord uitkomen in de 5e klasse zullen worden ingedeeld in de 6e klasse  Een klasse 
zal alleen doorgang kunnen vinden als er voldoende teams voor worden ingeschreven om één of 

meerdere poules te kunnen vormen. 
  
Speelwijze 
Een bekerteam bestaat uit maximaal 5 spelers (m/v), waarvan er 2 of 3 in een wedstrijd mogen 

uitkomen. Alleen spelers die op het inschrijfformulier staan zijn gerechtigd om uit te komen in de 
bekercompetitie. Het toevoegen van spelers aan een team zal alleen bij uitzondering worden 

toegestaan waarbij het maximaal aantal in een team opgegeven spelers niet boven de 5 mag 
uitkomen. 
Op een speelavond worden door een team 4 enkels en 2 dubbels gespeeld. Net als in de competitie 
levert iedere gewonnen partij 1 punt op. In de bekercompetitie gelden voor het invallen dezelfde 

regels als voor de competitie met één uitzondering nl. dat een speler een onbeperkt aantal 

invalbeurten heeft. Afhankelijk van het aantal deelnemende teams zullen in iedere klasse groepen van 
7 en/of 9 teams worden geformeerd. In deze groepen spelen de teams in 3 of 4 weken allemaal tegen 

elkaar, waarbij er per speelweek 1 speelavond is waarop tegen 2 andere teams wordt gespeeld. 
Bij een thuiswedstrijd moet een vereniging 2 tafels per thuisspelend team ter beschikking hebben. 
Indien het aantal deelnemende teams in een klasse te klein is heeft de organisatie het recht om 

klassen samen te voegen of teams in een hogere of lagere klasse in te delen. Ook heeft de organisatie 
het recht, indien dit vanwege het aantal teams in een klasse noodzakelijke is, om teams met een hoge 

rating in een hogere klasse  of teams met een lage rating in een lagere klasse in te delen. In 
voorkomende gevallen zullen in eerste instantie teams met een lage rating in een lagere klasse 

worden ingedeeld. 
  
Verenigingen die op een bepaalde datum geen thuiswedstrijden willen of haar 
deelnemende teams op een bepaalde avond helemaal niet wil laten spelen i.v.m. een door 

de vereniging georganiseerd intern toernooi moeten dit duidelijk op de daarvoor 
aangegeven plek het inschrijfformulier vermelden. Bij het maken van het programma kan 

dan worden geprobeerd om hiermee rekening te houden. Hierbij wordt U verzocht om 

niet alleen datums die vallen in de speelweken die 2017 worden gespeeld maar ook aan 
datums die vallen in de speelweken die in  2018 worden gespeeld. Tevens wordt U 

verzocht om, indien mogelijk, een andere speeldag in dezelfde speelweek aan te geven 
waarop thuiswedstrijden gepland kunnen worden wanneer een vereniging op een 

aangegeven speeldag geen thuiswedstrijden kan hebben. 
Een vereniging moet er wel rekening mee houden dat het verzoeken zijn en dat het bij 

het maken van het programma altijd mogelijk is dat het verzoek voor één of meerdere 

teams niet gehonoreerd kan worden. 
  



De bekercompetitie bestaat uit een 1e en 2e ronde plus de finale-avond . Bij de publicatie van het 

programma van de 1e ronde zal per klasse bekend gemaakt worden hoeveel teams zich vanuit iedere 

poule vanuit de 1e ronde plaatsen voor de 2e ronde. 
  
Speelweken Bekercompetitie: 
1e ronde:                      
Speelweek 1 van 11-12-2017 t/m 15-12-2017                 
Speelweek 2 van 18-12-2017 t/m 22-12-2017 
Speelweek 3 van 08-01-2018 t/m 12-01-2018 
Speelweek 4 van 15-01-2018 t/m 19-01-2018 
  
2e ronde: 
Speelweek 1 van 19-02-2018 t/m 24-02-2018 
Speelweek 2 van 26-02-2018 t/m 02-03-2018 
Speelweek 3 van 23-04-2018 t/m 06-05-2018 
Speelweek 4 van 07-05-2018 t/m 18-05-2018 
  
Finale-avond: momenteel nog niet bekend. 
  
Organisatie: 
Joop Broerse, Londenhaven 166, 1448KS Purmerend, telefoon 06-53336150 e-mailadres: 
bekerwedstrijden@nttb-holland-noord.nl 
  
Inschrijfgeld: 
€ 7,00 per team. Het totaal bedrag per vereniging wordt gepubliceerd in de TTR en gefactureerd op 
de halfjaarnota voor de vereniging. 
(inschrijfgeld wordt betaald door de penningmeester van HBC) 
  
Voor de Harry Feenstra Bekercompetitie zijn de volgende boetes van toepassing: 
niet opkomen van een team                   € 35,00 
te laat inleveren wedstrijdformulier         € 5,00 
 

https://maps.google.com/?q=Londenhaven+166&entry=gmail&source=g

