
 

Bekercompetitie – Het reglement 

 
Binnen de TTL wordt er na de voorjaarscompetitie ook nog een bekercompetitie gespeeld.  
Deze bekerwedstrijden worden gestreden in 2-mans-teams, waarbij 4 enkelspellen en 1 
dubbelspel gespeeld worden. Dit volgens het principe “best of 7”, wat zoveel inhoudt als dat er 4 
gewonnen games behaald moeten worden.  Binnen deze competitie wordt er gestreden om 
telkens 6 bekers:  
 
3 Cups: Tilburg, Wolstad en Kruiken Cup 
3 Trofees: Gossima, Rally en Contra Trofee  
 

De Tilburg Cup en Gossima Trofee:  
Hieraan kunnen volgende spelers deelnemen:  

 A en *A* spelers 

 B-spelers 

 C-spelers (in combinatie met een *A*-, A- of B-speler in deze categorie) 
Een team kan bestaan uit 2 spelers van verschillende verenigingen.  
Bij de Tilburg Cup wordt er gestreden om gewonnen wedstrijden. (Best of 7) 
Bij de Gossima Trofee wordt er gestreden op basis van punten, waarbij extra punten toegekend 
worden wanneer er een licentieverschil is tussen de spelers.  
Bij het dubbelspel geldt de licentie van de sterkste speler van ieder dubbelteam.  
 

De Wolstad Cup en Rally Trofee:  
Hieraan kunnen volgende spelers deelnemen:  

 C-spelers 

 D-spelers 

 E-spelers 

 F-spelers (in combinatie met een C-, D- of E-speler in deze categorie) 
Een team kan bestaan uit 2 spelers van verschillende verenigingen.  
Bij de Wolstad Cup wordt er gestreden om gewonnen wedstrijden.  (Best of 7) 
Bij de Rally Trofee wordt er gestreden op basis van punten, waarbij extra punten toegekend 
worden wanneer er een licentieverschil is tussen de spelers.  
Bij het dubbelspel geldt de licentie van de sterkste speler van ieder dubbelteam.  
 

De Kruiken Cup en Contra Trofee:  
Hieraan kunnen volgende spelers deelnemen:  

 F-spelers 

 G-spelers 

 H-spelers 
Een team kan bestaan uit 2 spelers van verschillende verenigingen.  
Bij de Kruiken Cup wordt er gestreden om gewonnen wedstrijden.  (Best of 7) 
Bij de Contra Trofee wordt er gestreden op basis van punten, waarbij extra punten toegekend 
worden wanneer er een licentieverschil is tussen de spelers.  
Bij het dubbelspel geldt de licentie van de sterkste speler van ieder dubbelteam.  
 

 



Puntentelling bij de Cups 
Bij de Cup’s is het erg simpel: hier draait het enkel en alleen om wie de gespeelde wedstrijd wint, 
ongeacht met welk puntensaldo. 
Voor een gewonnen wedstrijd worden 2 wedstrijdpunten toegekend. 
Indien in de uiteindelijke uitslag sprake is van een gelijke stand worden het aantal gewonnen 
sets in beschouwing genomen. 
 
 

Puntentelling bij de Trofee’s:  
Voor de Gossima Trofee, de Rally Trofee  en de Contra Trofee geldt de volgende puntentelling:  
Indien een game eindigt met scores hoger dan 11, bv. 14-12, dan krijgen de winnaar en verliezer toch 
niet meer dan respectievelijk 11 en 9 punten.  
 
Toegift 
Een speler die lager in categorie is, ontvangt per wedstrijd een toegift aan punten welke afhankelijk is 
van het verschil in categorie, dit alles bovenop zijn effectief behaalde punten tijdens de wedstrijd.  
Deze toegiften worden als volgt toegekend:  
Bij 1 categorie verschil een toegift van 16 punten  
Bij 2 categorieën verschil een toegift van 24 punten  
Bij 3 categorieën verschil een toegift van 32 punten  
Bij 4 categorieën verschil of meer een toegift van 36 punten  
De competitieleider heeft in deze voor verschillende spelers die spelen in de Gossima Trofee, een *A* 
status gegeven. Deze *A*-spelers zijn dus één categorie hoger dan een A-speler.  

 
Totaaltelling 
Op het einde van de wedstrijd worden alle punten van een speler die hij behaald heeft tijdens het 
verloop van respectievelijk 4 tot 7 games, samengeteld.  
Volgens een omzettingstabel worden deze punten altijd herleid naar een wedstrijd van 4 games.  
Praktijkvoorbeeld: Een wedstrijd bestond uit 6 games:  
 
11-9, 11-8, 9-11, 11-7, 7-11, 11-8  

Het totaal in punten bedraagt in dit geval 60-54  

Herleid naar 4 games wordt dit dan: 40-36  

 Respectievelijk 60 en 54 behaalde punten delen door 6 gespeelde games.  

 De uitslagen vermenigvuldigen met 4 om te herleiden naar een wedstrijd van 4 games.  
 
Stel dat de wedstrijd gespeeld werd tussen een C-speler en een D-speler:  
Dan krijgt de C-speler uiteraard GEEN extra punten toegekend en blijft zijn saldo 40 punten.  
De D-speler is lager in categorie, met name 1 categorie lager dan de C-speler.  
Volgens het schema krijgt deze speler dan 16 punten in zijn voordeel toegekend.  
Door deze toegift zal het uiteindelijke puntensaldo van de speler uitkomen op 52 punten.  
In deze wedstrijd zal de C-speler de wedstrijd voor de Tilburg ,de Wolstad of Kruiken Cup 
gewonnen hebben.  
Maar de D-speler zal de wedstrijd gewonnen hebben voor wat betreft de Gossima , de Rally of 
Contra Trofee!  
Elk punt binnen een wedstrijd blijft dus ontzettend belangrijk.  
 



Het verloop:  
Na inschrijving van de teams, zullen deze verdeeld worden in poules.  
Alle teams binnen een poule zullen tegen elkaar strijden. De resultaten van alle wedstrijden 
zullen gecumuleerd worden, wat uiteindelijk leidt tot 2 rangschikkingen binnen een poule.  
Eén met betrekking tot het aantal gewonnen wedstrijden.  
Eén met betrekking tot het aantal gewonnen punten.  
Afhankelijk van de samenstelling van de competitie en het aantal ingeschreven teams, zullen de 
eerste 2 of eerste 3 van elke poule verder strijden middels rechtstreekse uitschakeling, totdat 
een winnaar bekend is.  
Let op! Afhankelijk van het aantal inschrijvingen en de resterende periode tussen de 
voorjaarscompetitie en de zomervakantie, kan het voorkomen dat teams soms 2x per week 
zullen moeten spelen. 
Mocht een team zich weten te plaatsen om verder te strijden na het beëindigen van de poules, 
en dit dan zowel voor de Cups als voor de Trofees, dan zal dit team mogelijk eveneens meerdere 
keren in één week moeten strijden!  
Het verloop van de bekerwedstrijden is dus best intensief en een mooie uitdaging!  
Een mooie afsluiter van het seizoen.

 
Het wedstrijdformulier:  
Voor de bekerwedstrijden is er een speciaal formulier voorzien. De competitieleiders zullen 
hiervan de nodige exemplaren ontvangen.  
De uitslag van de wedstrijd dient onmiddellijk doorgegeven worden aan de competitieleider 
en het wedstrijdformulier dient binnen de 24u bij de competitieleider aangeleverd te worden! 
Dit kan op gekende wijzes: via mail, via foto per WhatsApp, maar NIET per post tijdens de 
bekerwedstrijden (ivm de tijd). 
 
Verder moet het wedstrijdformulier, zoals tijdens een reguliere competitie, steeds netjes, keurig 
en correct worden ingevuld en voorzien zijn van een handtekening van beide partijen.  
Opm.: Voor eventueel verkeerd rekenen bij herleidingen en toegiften, zullen geen boetes 
uitgereikt worden, tenzij zou blijken dat hierin met opzet fouten zijn gemaakt of fouten door 
nalatigheid tot stand zijn gekomen.  
De competitieleider heeft hierin het laatste woord en beoordelingsrecht.  
Eventuele resterende andere vragen of onduidelijkheden, kunnen gestemd of gemeld worden 
via mail: competitieleider.ttl@gmail.com  
Aan allen een erg sportief succes gewenst !! 

 

Algemene geldende regels: 
Alleen de spelers waarvan de namen voorkomen op de deelnemerslijst (via inschrijvingen 
aangemeld) mogen aan deze wedstrijden deelnemen. Eventuele combinatieteams verspelen hun 
thuiswedstrijden bij vereniging die de inschrijving inzendt. 
 
Elke deelnemende vereniging zal een herleidtabel ontvangen, samen met een overzicht van 
toegiften bij de respectievelijke licentieverschillen. 
 
Wanneer teams gelijk eindigen op wedstrijdsaldo in de Cups, zal het respectievelijke set-saldo 
bepalend zijn. Wanneer ook dit gelijk is, zal het onderling resultaat tussen de betrokken teams 
doorslaggevend zijn. 



Wanneer teams gelijk eindigen op puntensaldo, zal er een nauwkeurigheidscorrectie 
plaatsvinden tot 3 decimalen na de komma.  Wanneer ook dat gelijk zou zijn, zullen beide team 
op gelijke hoogte eindigen in de rangschikking.  Wanneer dit het geval zou zijn tijdens 
vervolgwedstrijden, dan zal het team met de zwakste licentieopstelling tot winnend team 
worden benoemd. Is deze ook gelijk aan elkaar, dan is de uitslag van het dubbelspel 
doorslaggevend, wederom berekend tot op 3 decimalen na de komma.  Mocht dat wederom 
geen winnaar opleveren, dan geldt het resultaat tussen de 2 zwakste licenties, wederom 
berekend tot op 3 decimalen na de komma. 
 
Het zal duidelijk zijn dat het dringend en noodzakelijk is dat de wedstrijden ook werkelijk  
worden gespeeld. Komt een team namelijk niet opdagen of met maar één speler, dan  
ontwricht men de hele puntentelling in de poule. Wanneer mogelijk, zal de competitieleider de 
wedstrijd alsnog laten spelen op een nieuwe vastgestelde datum.  Wel zal het verzuimende team 
2 punten in mindering gebracht krijgen op het eigen wedstrijdsaldo en 110 in mindering op het 
eigen puntensaldo. Mocht er dan weer een team verzuimen, dan zal het opgedaagde team 2 
wedstrijdpunten ontvangen 44 punten krijgen per niet gespeelde set, met eventueel nog 
toegiftpunten daar bovenop, waarbij gekeken wordt naar de zwakst ingeschreven licenties bij de 
tegenstander. Echter worden andere teams worden hiermee ernstig benadeeld. 
 
Indien een team zich niet houdt aan de invalregeling zoals is besproken tijdens het  
overleg met de competitieleiders zullen passende maatregelen worden genomen: 
Een invaller mag nooit hoger in categorie zijn dan de speler waarvoor hij/zij invalt. 
Er is geen beperking in aantal invalbeurten en/of invallen in een hoger of lager teamnummer 
binnen dezelfde club. 
 
Zorg ervoor dat de wedstrijdformulieren duidelijk en volledig worden ingevuld om  
vergissingen bij het opmaken van de stand te voorkomen.  
 
Gezien het korte tijdbestek waarin de wedstrijden worden gespeeld is uitstel anders dan  
in de geplande week niet mogelijk. Naar voren halen kan met goedkeuring van de  
tegenstander uiteraard wel. 
 
Spelers die geen licentie hebben voor aanvang van de bekercompetitie zullen deze  
vooraf toegekend krijgen. De licentie zal op de volgende wijze bepaald worden: 

 Er zal onderzoek gedaan worden of hij/zij ergens anders gespeeld heeft en of daar 
informatie over bekend is, bijvoorbeeld in de NTTB, Baronie, WBRT of TLE in Eindhoven 
of in andere regio’s 

 De competitieleider van de desbetreffende vereniging zal om advies gevraagd worden 

 De competitieleider van de TTL bepaalt uiteindelijk wat de licentie wordt na de eerste 2 

 stappen. Indien blijkt dat de TTL-competitieleider bewust verkeerd is geïnformeerd door 
de inschrijvende club, kan deze een sanctie opleggen ten nadele van de betrokken speler 
en zijn team 

 


