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Harry Feenstra Cup competition 
 
 
Deelname 
Deelname aan de Harry Feenstra Bekercompetitie staat open voor alle seniorenleden en jeugdleden die gerechtigd 
zijn om in de afdelingsseniorencompetitie uit te komen van alle verenigingen uit de afdeling Holland-Noord. Voor 
deelname aan de bekercompetitie is het basislidmaatschap van de NTTB voldoende. Is een speler lid is van 
meerdere verenigingen dan is het toegestaan dat hij in de bekercompetitie uitkomt voor een andere vereniging 
dan waarvoor hij in de competitie speelt. 
Deze bekercompetitie worden de teams niet meer ingedeeld op competitieklasse maar wordt de klasse bepaald 
a.d.h.v. de teamrating van een team. Voor de berekening van de teamratings zal gebruikt gemaakt worden van 
de ELO-rating van alle in het team opgestelde spelers per 24.10.2021. 
Er zal in de volgende klasse worden gespeeld: 
Klasse A teamrating hoger dan 1451 
Klasse B teamrating van 1251 t/m 1450 
Klasse C teamrating van 1051 t/m 1250 
Klasse D teamrating van 901 t/m 1050 
Klasse E teamrating van 751 t/m 900 
Klasse F teamrating t/m 750  
De speelavonden zijn maandag t/m vrijdag 
Een klasse zal alleen doorgang kunnen vinden als er voldoende teams zijn die een teamrating hebben die voor een 
klasse van toepassing is zodat er één of meerdere poules gevormd kunnen worden. 
Indien het noodzakelijk is om één of meerdere poules in een klasse te kunnen formeren heeft de organisatie het 
recht om de ratinggrenzen tussen de verschillende klasse aan te passen. 
Op het inschrijfformulier moeten de verengingen de teams zoveel mogelijk in volgorde van sterkte opgeven. 
Wanneer na het berekenen van de teamratings er een verschil blijkt te zijn in de volgorde van de opgegeven 
teams en de volgorde van de teams op teamrating zullen de teams door de organisatie in de juiste volgorde 
worden gezet. Uiteraard zal de contactpersoon van de vereniging over deze aanpassing worden geïnformeerd. 
 
Speelwijze 
Een bekerteam bestaat uit maximaal 5 spelers (m/v), waarvan er 2 plus eventueel 1 speler die alleen in het dubbel 
meespeelt in een wedstrijd mogen uitkomen. Alleen de 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, 
terwijl de toe te voegen speler mag geen rating hebben die hoger is dan de teamrating van het team waaraan hij 
zou moeten worden toegevoegd. 
Op een speelavond worden door een team 4 enkel- en 2 dubbelspelen gespeeld waarbij, net als in de competitie, 
iedere gewonnen set 1 punt oplevert. 
In de bekercompetitie zijn voor het invallen dezelfde regels van toepassing als voor de competitie met de volgende 
uitzonderingen: 
Een speler heeft een onbeperkt aantal invalbeurten.  
Het zgn. over een weer mogen invallen tussen teams van dezelfde verenging is alleen van toepassing in klasse F. 
Afhankelijk van het aantal 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 altijd 2 tafels per thuisspelend team ter beschikking hebben. 
 
Verenigingen die op een bepaalde datum geen thuiswedstrijden willen of haar deelnemende teams op een 
bepaalde avond geen wedstrijden willen 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 
alleen niet datums te vermelden voor de speelweken die in 2021 vallen te vermelden maar ook aan de datums 
te vermelden die in 2022 vallen waarop er door de verenging niet gespeeld worden. 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. In het programma voor de 2e ronde zal worden gepubliceerd welke teams zich voor de 
finale-avond plaatsen. 
 
Speelweken Bekercompetitie: 
1e ronde:     
Speelweek 1 van 06-12-2021 t/m 24-12-2021    
Speelweek 2 van 03-01-2022 t/m 07-01-2022 
Speelweek 3 van 10-01-2022 t/m 14-01-2021 
Speelweek 4 van 17-01-2021 t/m 21-01-2021 
 
2e ronde: 
Speelweek 1 van 28-02-2022 t/m 04.03.2022 
Speelweek 2 van 25.04.2022 t/m 06-05-2022 
Speelweek 3 van 09.05.2022 t/m 13.05.2022 
Speelweek 4 van 16.05.2022 t/m 20.05.2022 
 
Finale-avond:  
Onder voorbehoud woensdag 25 mei 2022 (de dag voor Hemelvaartsdag) 
 
Inschrijfgeld: 
€ 8,00 per team.  
 
Sluitingsdatum: 17-10-2021 
 
Voor de Harry Feenstra Bekercompetitie zijn de volgende boetes van toepassing, de teams zijn zelf 
verantwoordelijk voor het betalen van deze boetes 
Niet opkomen van een team  € 22,50 
Te laat inleveren wedstrijdformulier € 5,00 
 

 

Harry Feenstra Cup competition  
 
Participation 
Participation in the Harry Feenstra Cup Competition is open to all senior and junior members who are entitled to 
play in the senior competition of all clubs in the Holland North division. For participation in the cup competition, 
basic membership of the NTTB is sufficient. If a player is a member of several clubs, he is allowed to play in the cup 
competition for another club than for which he plays in the league. 
In this cup competition the teams are no longer classified by league class, but by team rating. For the calculation of 
the team ratings the ELO-rating of all players of the team as of 24.10.2021 will be used. 
The following classes will be played: 
Class A team rating higher than 1451 
Class B team rating from 1251 t/m 1450 
Class C team rating from 1051 to 1250 inclusive 
Class D team rating from 901 t/m 1050 
Class E team rating from 751 to 900 
F class team rating up to 750  
The playing nights are Monday through Friday 
A class can only be played when a sufficient number of teams have a team rating applicable for that class, so that 
one or more pools can be formed. 
If it is necessary to form one or more pools in a class, the organisation has the right to adjust the rating limits 
between the different classes. 
On the registration form, the associations must enter the teams in order of strength as far as possible. When after 
calculating the team ratings there appears to be a difference in the order of the registered teams and the order of 
the teams by team rating, the teams will be put in the right order by the organisation. Of course the contact 
person of the club will be informed about this adjustment. 
 
How to play 



 

 

   
  

 

A cup team consists of a maximum of 5 players (m/f), of which 2 plus possibly 1 player who only plays in the 
doubles may play in a match. Only the players listed on the registration form are entitled to play in the cup 
competition. The addition of players to a team will only be permitted in exceptional cases where the maximum 
number of players entered in a team may not exceed 5, and the player to be added must not have a rating higher 
than the team rating of the team to which he should be added. 
On a match night a team plays 4 singles and 2 doubles matches where, as in the competition, each set won earns 1 
point. In the Cup competition the same rules apply to substituting as for the competition with the following 
exceptions: 
A player has an unlimited number of substitutions.  
The so called cross substitutions between teams of the same club only apply to class F. 
Depending on the number of teams, groups of 7 and/or 9 teams will be formed in each class. In these groups, the 
teams will all play against each other in 3 or 4 weeks, with one playing night per week where they play against two 
other teams.  
In case of a home game, a club must always have 2 tables available for each home team. 
 
Clubs that do not want to play at home on a certain date or do not want to allow their teams to play on a certain 
evening because of an internal tournament organised by the club, must state this clearly on the registration 
form. We will then try to take this into account when drawing up the programme. Please do not only mention 
dates for playing weeks falling in 2021 but also mention dates falling in 2022 on which the club will not play. You 
are also requested to indicate, if possible, another matchday in the same playing week on which home games 
can be played when a club cannot play on a given matchday. A club has to take into account that these are 
requests and that it is always possible that, when making the programme, the request cannot be honoured for 
one or more teams. 
The cup competition consists of a 1st and 2nd round plus the final evening. With the publication of the programme 
of the first round, it will be announced per class how many teams from each pool qualify for the second round. In 
the programme for the 2nd round, it will be published which teams qualify for the finals evening. 
 
Play weeks Cup competition: 
1st round:     
Playweek 1 from 06-12-2021 through 24-12-2021    
Playweek 2 from 03-01-2022 t/m 07-01-2022 
Playweek 3 from 10-01-2022 till 14-01-2021 
Game week 4 from 17-01-2021 through 21-01-2021 
 
2nd round: 
Playweek 1 from 28.02.2022 through 04.03.2022 
Playweek 2 from 25.04.2022 through 06.05.2022 
Playweek 3 from 09.05.2022 till 13.05.2022 
Playweek 4 from 16.05.2022 up to and including 20.05.2022 
 
Final night:  
Subject to Wednesday 25 May 2022 (the day before Ascension Day) 
 
Entry fee: 
€ 8,00 per team.  
 
Closing date: 17-10-2021 
For the Harry Feenstra Cup Competition the following fines are applicable. Teams are responsible for paying these 
fines themselves. 
Failure of a team to appear € 22.50 
Late handing in the competition form € 5.00 
 


