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Algemene regels bekercompetitie Regio Noord 
 

• Voor teams die deelnemen in categorie A heren of dames mogen 

(jeugd)spelers/speelsters uitkomen die speelgerechtigd zijn in de derde divisie of 

lagere klassen en die per kalendermaand niet meer dan 2 maal zijn uitgekomen in 

een seniorenteam dat speelt in de 2e divisie of hoger met een maximum van 4x in 

de periode die eindigt op 31 december van de lopende (beker)competitie en 4x in 

de periode die aanvangt op 1 januari van de lopende (beker)competitie. 

 

• Voor teams die deelnemen in categorie B heren of dames mogen 

(jeugd)spelers/speelsters uitkomen die speelgerechtigd zijn in de 1e klasse of 

lagere klassen en die per kalendermaand niet meer dan 2 maal zijn uitgekomen in 

een seniorenteam dat speelt in de promotieklasse of hoger met een maximum 

van 4x in de periode die eindigt op 31 december van de lopende 

(beker)competitie en 4x in de periode die aanvangt op 1 januari van de lopende 

(beker)competitie.  

 

• Voor teams die deelnemen in categorie C dames mogen (jeugd)speelsters 

uitkomen die speelgerechtigd zijn in de 3e klasse of lagere klassen en die per 

kalendermaand niet meer dan 2 maal zijn uitgekomen in een seniorenteam dat 

speelt in de 2e klasse of hoger met een maximum van 4x in de periode die eindigt 

op 31 december van de lopende (beker)competitie en 4x in de periode die 

aanvangt op 1 januari van de lopende (beker)competitie. 

 

• De thuisspelende vereniging biedt de tegenstander 3 speeldata aan, waarop geen 

van beide teams een competitiewedstrijd speelt. Het voorstel wordt gedaan via 

nevobo.nl. De eerste datum wordt in het datumvak vermeld. De overige 2 data 

moeten in het opmerkingenveld worden vermeld.  

 

• De eerste datum die wordt voorgesteld, ligt minimaal 5 dagen na de datum 

waarop het online verzoek is ingediend.  

 

• Wanneer teams onderling niet tot een afspraak komen stelt de medewerker 

wedstrijdwezen één van de 3 voorgestelde data vast, mits op tijd bekend bij de 

medewerker.  

 

• Teams die uitkomen in een lagere klasse hebben in de eerste ronde thuisrecht. 

Daarna wordt de thuisspelende partij bepaald door loting.  

 

• De regels voor aanvangstijden zijn gelijk aan die van competitiewedstrijden.  
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• Er wordt volgens het Best of Five systeem gespeeld.  

 

• Voor beker categorie A (3e divisie en promotieklasse) worden alle scheidsrechters 

aangewezen door medewerkers van het regiokantoor.  

 

• Bij beker categorie B en C zorgt de thuisspelende partij voor een scheidsrechter. 

 

• De teller wordt altijd geleverd door de thuisspelende partij. 

Bekerronden  
• voorronde: spelen voor ma 26 september 2022 (indien van toepassing) 

• 1e ronde:  spelen voor ma 7 november 2022 

• 2e ronde:  spelen voor ma 19 december 2022 

• achtste finale: spelen voor ma 30 januari 2023 

• kwartfinale: spelen voor ma 6 maart 2023 

• halve finale: spelen voor ma 10 april 2023 

• finale:  wordt gespeeld op zaterdag 22 april 2023 

 

 

 


