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NHB BEKER 2013 

Introductie | NHB Beker aantrekkelijker maken 

In het jaarplan 2013 heeft de commissie 25m1p van de NHB de actie opgenomen dat de NHB Beker 

een nieuwe opzet krijgt in seizoen 2013-2014. Hoofdreden om de opzet van dit bekertoernooi te 

willen aanpassen is dat het aantal  verenigingen dat deelneemt aan het toernooi tegenvalt en 

afneemt. De belangrijkste doelstellingen van de nieuwe opzet zijn dan ook om het toernooi 

toegankelijk en aantrekkelijker te maken voor meer teams. 

Uitgangspunten | Nieuw, maar passend in traditie 

Voordat een nieuw toernooi geschetst werd, sprak de Discipline Commissie 25m1p (DC25) een aantal 

eisen en wensen uit: 

- Een vereniging die de NHB Beker wint, wint een belangrijke hoofdprijs;   

- De NHB Beker is toegankelijk voor alle verenigingen; 

- De NHB Beker moet spannend en verrassend zijn: teams moeten kunnen uitgroeien tot Cup 

Fighters; 

- De NHB Beker draait om duels; 

- De NHB Beker wijkt af van het NK Teams (heeft onderscheidend vermogen); 

- De NHB Beker breekt niet met bestaande tradities binnen de 25m1p. 

Procedure | Hoe gaan we verder? 

Tijdens een bijeenkomst van de DC25 is op basis van deze uitgangspunten een nieuwe format 

geschetst. De commissieleden zijn begonnen met het invullen van een ideale finale en hebben 

daarna teruggewerkt naar de start van het toernooi.  

Het toernooiformat bestaat uit: 

- LANDELIJKE FINALEDAG NHB BEKER (zie pagina 2) 

- TWEEDE RONDE/ RAYONFASE (zie pagina 3) 

- EERSTE RONDE/ REGIOFASE (zie pagina 4) 

- REGIOVOORRONDE (zie pagina 5) 

 

Een aantal vragen bleef open, waarop de commissieleden besloten om sporters en verenigingen om 

feedback te vragen. 

Noodzakelijk om dit nieuwe format per seizoen 2013-2014 te implementeren is dat de nieuwe 

regelgeving op 11 mei wordt goedgekeurd in de bondsraad.  
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Nieuwe OPZET NHB BEKER 2012 [versie 1.3] 

De uitleg van het toernooiformat volgt hieronder. Teksten met een streepje ervoor zijn regels, 

passages met een blokje moet worden gelezen als toelichting, uitleg, argumentatie of verfijning. 

 

ALGEMENE UITGANGSPUNTEN NHB BEKER 

Teams bestaan uit 4 personen die lid zijn van dezelfde vereniging.  

 4 teamleden kunnen op 1 baan 

 meer verenigingen kunnen een representatief team opstellen dan wanneer teams uit 6 

mensen bestaan; 

 4 teamleden reizen makkelijker samen (in één auto) dan voorheen 6 teamleden 

 4 teamleden wijkt af van NK Teams, maar is identiek aan Interland 25m1p, dus passend 

traditie 25m1p. 

- Een Team schiet altijd een duel tegen ander team.  

 Duels zijn kort (5 pijlen per schutter, dus 20 pijlen per team); 

 Duels gaan om setpunten (winst = 2 punten, gelijk = 1 punt, verlies = 0 punten); 

 Duels wijken af van NK 25m1p, maar zijn identiek aan Interland 25m1p, dus passend in 

traditie 25m1p. 

- Poules bestaan uit 4 teams  

 Er worden 3 duels geschoten van in totaal 15 pijlen per sporter.  

 

LANDELIJKE FINALEDAG NHB BEKER (april) 

- Tijdens de finaledag starten 8 teams. 

 Uit elk rayon plaatsen zich 2 teams via TWEEDE RONDE/ RAYONFASE 

 Verenigingen zijn vrij in het samenstellen van het team. 

 Finaledag bestaat uit een pouleronde (8 teams) en een knock-out eliminatieronde (4 

teams).  

Pouleronde Finaledag 

- Deelnemende teams worden door loting in 2 poules van 4 teams ingedeeld; 

- Teams in dezelfde poule schieten duels van 5 pijlen per sporter, tegen elke tegenstander; 

- In beide poules gaan de 2 teams met de meeste setpunten door naar de finale;  

 Indien tijdens deze wedstrijden meerdere teams met gelijke score eindigen op de plaats 

die recht geeft op kwalificatie voor de volgende ronde wordt ter bepaling van de 

rangvolgorde gekeken naar het team met de hoogst scorende sporter. Wanneer deze 

ook gelijk zijn, wordt de score van de op één na hoogst scorende sporter vergeleken, enz 
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Knock-out Finaledag 

De Finale wordt niet meer in poules afgewerkt maar is een knock-out of eliminatiefase: verlies 

van het duel betekent einde toernooi.  

- Nummer 1 van poule A schiet duel tegen nummer 2 van poule B, nummer 1 van poule B schiet 

duel tegen nummer 2 van poule A.  

- Winnaars van die duels gaan door en bepalen in alles beslissend duel welk team de NHB Beker 

wint  

 Bij gelijke stand volgt extra serie zolang als nodig om een winnaar aan te wijzen. 

 

- Ter bepaling van de nummers 5 t/m 8: 

 Nummer 3 van poule A schiet duel tegen nummer 4 van poule B, nummer 3 van poule B  

 schiet duel tegen nummer 4 van poule A.  

- Winnaars van die duels gaan door en bepalen in onderling duel welk team 5e wordt.  

 Bij gelijke stand volgt extra serie zolang als nodig om een winnaar aan te wijzen. 

 

 

TWEEDE RONDE / RAYONFASE (januari) 

- Tijdens de rayonfase starten in elk rayon 8 teams (32 teams in totaal dus). 

 Uit elke regio plaatsen zich 2 teams deel via EERSTE RONDE/ REGIOFASE.  

 Verenigingen zijn vrij in het samenstellen van het team 

 De rayonfase bestaat uit twee poulerondes.  

Eerste Pouleronde rayonfase: 

- Deelnemende teams worden door loting in 2 poules van 4 teams ingedeeld; 

- Teams in dezelfde poule schieten duels van 5 pijlen per sporter, tegen elke tegenstander; 

- In beide poules gaan de 2 teams met de meeste setpunten door naar de volgende pouleronde;  

 bij gelijke stand wordt gerangschikt op 1) resultaat van onderlinge duel of 2) op score 

wanneer onderlinge duel onbeslist was; 

Tweede Pouleronde rayonfase: 

-     Nummers 1 en 2 van de eerste pouleronde gaan naar de winnaarspoule. 

-     Nummers 3 en 4 van de eerste pouleronde gaan naar de verliezerspoule. 

-     De teams schieten duels tegen de drie andere teams; 

-     Nummers 1 en 2 van de winnaarspoule gaan door naar de LANDELIJKE FINALEDAG NHB-BEKER. 

 Indien tijdens deze wedstrijden meerdere teams met gelijke score eindigen op de plaats 

die recht geeft op kwalificatie voor de volgende ronde wordt ter bepaling van de 

rangvolgorde gekeken naar het team met de hoogst scorende sporter. Wanneer deze 

ook gelijk zijn, wordt de score van de op één na hoogst scorende sporter vergeleken, enz 
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EERSTE RONDE / REGIOFASE (november) 

- Tijdens de regiofase starten 8 teams per regio (8 * 16 = 128 teams in totaal). 

- Verenigingen zijn vrij in het samenstellen van het team 

 De regiofase bestaat uit twee poulerondes:  

 

Eerste Pouleronde regiofase: 

- Deelnemende teams worden door loting in 2 poules van 4 teams ingedeeld; 

 Bij 7 deelnemende teams worden er twee poules ingedeeld en heeft een team een bye; 

 Bij 6 of minder teams: zie Aangepaste regelgeving Eerste ronde. 

 

- Teams in dezelfde poule schieten een duel van 5 pijlen per sporter, tegen elke tegenstander; 

- In beide poules gaan de 2 teams met de meeste setpunten door naar de volgende pouleronde;  

 Indien tijdens deze wedstrijden meerdere teams met gelijke score eindigen op de plaats 

die recht geeft op kwalificatie voor de volgende ronde wordt ter bepaling van de 

rangvolgorde gekeken naar het team met de hoogst scorende sporter. Wanneer deze 

ook gelijk zijn, wordt de score van de op één na hoogst scorende sporter vergeleken, enz 

Tweede Pouleronde regiofase 

 

-    Nummers 1 en 2 van de eerste pouleronde gaan naar de winnaarspoule. 

-    Nummers 3 en 4 van de eerste pouleronde gaan naar de verliezerspoule. 

-     De teams schieten duels tegen de drie andere teams; 

-     Nummers 1 en 2 van de winnaarspoule gaan door naar de TWEEDE RONDE/ RAYONFASE 

 Indien tijdens deze wedstrijden meerdere teams met gelijke score eindigen op de plaats 

die recht geeft op kwalificatie voor de volgende ronde wordt ter bepaling van de 

rangvolgorde gekeken naar het team met de hoogst scorende sporter. Wanneer deze 

ook gelijk zijn, wordt de score van de op één na hoogst scorende sporter vergeleken, enz 

Aangepast Regelgeving Eerste ronde bij 6 of minder deelnemers. 

- Wanneer er 6 of minder teams zijn die starten aan deze fase, worden alle teams in één poule 

ingedeeld. 

- Er worden duels geschoten tegen alle teams in de poule.  

- In deze poule gaan de 2 teams met de meeste setpunten door naar de volgende pouleronde;  

 bij gelijke stand wordt gerangschikt op 1) resultaat van onderlinge duel of 2) op score 

wanneer onderlinge duel onbeslist was;  
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REGIOVOORRONDE (oktober) 

Voor de REGIOFASE kennen we 8 startplaatsen. Het is echter mogelijk dat er Regio’s zijn waarin er 

meer dan 8 aanmelden voor het NHB-bekertoernooi binnenkomen. Indien dit het geval is wordt er 

een zogenaamde REGIOVOORRONDE georganiseerd. Aan die voorronde nemen alle teams deel die 

zich in de betreffende Regio hebben ingeschreven voor de NHB-beker. LET OP: een vereniging mag 

meerdere teams inschrijven voor de NHB-beker. 

In tegenstelling tot de wedstrijden in het hoofdtoernooi (REGIOFASE en verder) is in de 

REGIOVOORRONDE het puntentotaal direct doorslaggevend. Alle teamleden schieten een wedstrijd 

over 25 pijlen. Het totaal over 100 pijlen (4 x 25) vormt de uitslag van de REGIOVOORRONDE. De top 

8 van deze voorronde plaatst zich voor het hoofdtoernooi. LET OP: per vereniging plaatst slechts één 

team zich voor de EERSTE RONDE/ REGIOFASE.     

 

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen wordt bepaald op hoeveel locaties de REGIOVOORRONDE 

verschoten wordt. Indien er op meer dan één locatie geschoten wordt is het voorwaardelijk dat er op 

dezelfde geschoten wordt.  

Indien tijdens de REGIOVOORRONDE  meerdere teams met een gelijke score eindigen op de 8e 

plaats, wordt ter bepaling van de rangorde naar het team met de hoogst scorende sporter gekeken. 
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Wanneer deze scores ook gelijk zijn, worden de scores van de op één na hoogste sporter vergeleken, 

enz.  

 

 


