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Nieuwsbulletin Pilot Beach Handball competitie Breedtesport 
 

Begrippenlijst 

Faciliterende vereniging:  

Vereniging die de Beach accommodatie, scheidsrechters en overige randzaken regelt. 

“Thuisspelende” vereniging: 

Vereniging die als eerste genoemd is op het wedstrijdformulier van een wedstrijd. 

 

Pilot 

Wij ervaren vanwege allerlei (externe) factoren of onwetendheden vele mutaties in de organisatie. Dit 

komt doordat het pas de eerste keer betreft dat er een Breedtesport georganiseerd wordt. Gedurende 

de afgelopen maanden hebben deze mutaties plaatsgevonden door terugtrekkende teams, 

faciliterende verenigingen, speelschema’s, poule-indelingen en/of locaties.  

Echter kunnen we niet anders concluderen dat, naast de tijd die mutaties kosten, hiermee ook teams 

gedupeerd worden. Het aanmelden voor de pilot is dan ook niet geheel vrijblijvend. Tot dusver zijn we 

coulant geweest bij mutaties, maar kunnen grote wijzigingen in dit stadium van de pilot ook niet 

meer accepteren voor het belang van andere teams. Wij hopen op begrip. 

 

Echter zien wij ook geweldige dingen door de inzet van zovelen. Hiervoor ook onze dank. 

 

Overzicht wedstrijdprogramma 

Door de vernieuwde website zijn er enkele vragen over waar men het programma kan vinden. Dit 

kan op enkele manieren gevonden worden: 

- Via de website: Aan de linker-bovenkant kan de button “Programma/Uitslagen/Standen” 
gevonden worden. 

- Via de HandbalNL app. Hiervoor moet het desbetreffende Beach Handball team worden 
gemarkeerd met de ster als Favoriet, en/of een speler of teambegeleider geregistreerd 
worden met een Beach spelactiviteit door de clubverantwoordelijke binnen het juiste Beach 
Handball team. Zie meer informatie bij “Toevoegen spelactiviteit leden” verderop in de 
nieuwsbrief. 

- Via het programma in Sportlink club (Wedstrijdsecretaris):  Wedstrijdzaken > wedstrijden 
plannen > wedstrijdprogramma.  

 

Toevoegen spelactiviteit Beach Handball 

Spelers en teambegeleiders moeten geregistreerd worden en een “Beach” spelactiviteit toegewezen 

krijgen in Sportlink_Club.  

 

Dispensaties 

Via “Wedstrijdzaken / Teams” kunnen de dispensaties gecontroleerd worden bij de desbetreffende 

Beach Handballteams via het tabblad “Bondsdeelnemers”. 

 In de breedtesport mag er met dispensatie gespeeld worden als deze spelers/speelsters ook 
in dit team hebben gespeeld in de zaal/op het veld.  

 Samenwerkingsverbanden tussen verenigingen zijn toegestaan: Is dit voor jouw vereniging 
nog niet uitgevoerd, laat het ons weten. 
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Teamopgave 

Voorafgaand aan een wedstrijd dient de teambegeleider de teamopgave via Sportlink door te geven. 

Dit zal op eenzelfde wijze gebeuren als dit bij zaal/veldwedstrijden verloopt. 

Vervolgens wordt de teamopgave gecontroleerd door de official alvorens de wedstrijd start. 

 

Rugnummers 

Elke speler dient voorafgaand aan de wedstrijd met een rugnummer in de teamopgave te staan.  

Een zichtbaar rugnummer op het shirt, of zichtbaar nummer met stift op armen/benen geschreven, is 

voldoende om aan een wedstrijd deel te nemen. 

 

Verwerken uitslagen 

De official (scheidsrechter) moet na de wedstrijd zelf de uitslag indienen in de HandbalNL app. 

 

Accommodatie 

Een faciliterende vereniging blijft verantwoordelijk om de speeldag op juiste wijze te laten verlopen, 

zelfs wanneer zij terugtrekken. Het faciliteren van een speeldag kan in samenspraak met een andere 

vereniging gewijzigd worden, ook hiervoor ligt de verantwoordelijkheid bij de huidige faciliterende 

vereniging. 

 

Wedstrijdtafel 

Aan de wedstrijdtafel zitten twee of meerdere personen zitten van 12 jaar en ouder. Zij hoeven geen 

diploma te hebben van de Beach Handball Introductie Workshop. Elk spelend team levert één 

persoon voor de tijdwaarneming tijdens de eigen wedstrijd(en) gedurende de speeldag. 

 

Beach Handball Introductie Workshop 

In totaal zijn er 14 workshops in Nederland gegeven. Dat betekent dat ruim 350 leden een cursus 

hebben gevolgd of nog gaan volgen voordat de competitie begint. Nog niet aan een cursus 

deelgenomen, maar wel geïnteresseerd? Wil de vereniging nog scheidsrechters opleiden? Geef je op 

via beachcompetitie@handbal.nl  

Scheidsrechters 

Scheidsrechters voor de pilot hebben de opleiding Beach Handball Introductie Workshop (BHI) 

volbracht en hebben de basiskennis van Beach Handball. Tenminste één scheidsrechter leidt de 

wedstrijd. Het leiden van wedstrijd door twee scheidsrechters is echter wenselijk.  

 

  Verzoek aan alle verenigingen  

Niet alle faciliterende verenigingen kunnen aan voldoende scheidsrechters komen voor een 

speeldag. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met het organiseren van meerdere 

speeldagen op één dag (meerdere locaties). Zij kunnen daarom niet altijd de wedstrijddag 

naar volledige wens invullen en hebben de ondersteuning nodig van andere verenigingen.  

 

Alle verenigingen leveren scheidsrechters volgens schema 

Door een onderbezetting van scheidsrechters van de faciliterende verenigingen op de 

speeldagen, levert het NHV een speelschema aan waarbij zowel de scheidsrechters vermeld 

staan van de faciliterende vereniging, als andere verenigingen. Het verzoek is hierbij dat ook 

dat alle verenigingen een scheidsrechter leveren. Wij begrijpen dat niet elke vereniging hier 

op gerekend heeft en niet altijd opgeleide Beach Handball scheidsrechters heeft.  

 

mailto:beachcompetitie@handbal.nl
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In praktijk 

Door alle scheidsrechters die al geregeld zijn op een speeldag, zullen alle overige wedstrijden 

door niet-faciliterende verenigingen moeten worden gefloten. Dat betekent dat naast de 

scheidsrechters van de faciliterende vereniging, de overige wedstrijden door 1 vereniging 

worden gefloten gedurende de speeldag. 

 

Voor elk team die een vereniging in een poule heeft, zal de vereniging een scheidsrechter 

moeten afvaardigen die enkele wedstrijden fluit. In totaal fluit een scheidsrechter meerdere 

wedstrijden per team op een speeldag. In de mail van mei 2019 staat het speelschema met 

scheidsrechters bijgevoegd. 

 

Overig 

Wij ervaren dat er ook zwaarder over de inzetten van de scheidsrechters wordt gedacht dan 

mogelijk nodig is. Wanneer er een speeldag wordt gefaciliteerd, dan kan het lastig zijn om in 

te schatten hoeveel scheidsrechters er benodigd zijn. Om de verenigingen te helpen 

beschrijven we een tabel met een verhouding van minimaal aantal scheidsrechters ten 

aanzien van wedstrijden. 

Aantal wedstrijden 
om te fluiten 

Minimaal benodigde 
scheidsrechters 
tijdens de speeldag 

Aantal wedstrijden 
per scheidsrechter. 

6-10 3 2-3 

11-15 4 3-4 

16-20 5 3-4 

21-25 7 3-5 

26-30 8 3-4 

 

Toewijzing scheidsrechters aan wedstrijden 

Scheidsrechters kunnen tot 1 dag voorafgaand aan de speeldag in Sportlink Club door 

wedstrijdsecretaris van de eerstgenoemde vereniging worden toegevoegd. Omdat er sprake is van 

scheidsrechters die niet bij een thuisspelende vereniging actief zijn, mist er kennis om de 

scheidsrechters wedstrijden toe te wijzen. 

 

De faciliterende vereniging en de vereniging die de scheidsrechter op een speelronde zal afvaardigen, 

zal middels het speelschema met scheidsrechters van het NHV de relatiecodes (bondsnummers) van 

de scheidsrechters aanleveren aan de verenigingen in de poule, zodat de wedstrijdsecretarissen de 

scheidsrechters toe kunnen wijzen aan de wedstrijden. 

NB: Ook op de dag zelf kunnen er in nood nog scheidsrechters aan wedstrijden toegevoegd worden 

door iedereen van de eerstgenoemde vereniging die op het DWF staat vermeld (dus bijv. 

coach/teamverantwoordelijke of spelers). 

 

(Ontbrekende) Faciliteiten 

Niet elke beachaccommodatie of locatie beschikt over een douche- of kleedruimte. Wij verzoeken de 

faciliterende vereniging om de andere verenigingen in de poule te verwittigen middels een schrijven.  
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Checklist 

Hieronder volgt een checklist voor de verenigingen.  Controleer of je aan onderstaande zaken 

voldoet. Let op: Een faciliterende vereniging is natuurlijk tevens een deelnemende vereniging. 

 

Faciliterende vereniging   

 Speelvelden 

 Belijning veld 

 Doelen  

 Doucheruimte 

 Kleedruimte 

 Watervoorziening 

 Scheidsrechters voor speeldag 

 Doorgeven relatiecodes 
scheidsrechters aan 
wedstrijdsecretaris andere 
“thuisspelende” verenigingen in de 
poule 

 Toevoegen scheidsrechters aan 
thuiswedstrijden door 
wedstrijdsecretaris. 

 Fluitjes (voor scheidsrechters) 

 Scorekaarten (voor scheidsrechters) 

 Tafel 

 Stoelen  

 Scorebord 

 Scoreformulieren 
(https://www.handbal.nl/beach/tour/
wedstrijddocumenten/)  

 Controle wedstrijdformulier door 
scheidsrechters 

 Invullen uitslagen op 
wedstrijdformulier door 
scheidsrechters 

 Gewenst: muziek tijdens wedstrijden 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deelnemende vereniging 

 Beachactiviteit spelers toegevoegd 

 Beachactiviteit teambegeleiders 
toegevoegd 

 Controle of evt. bestaande 
dispensaties correct overgenomen zijn 

 Wedstrijdprogramma helder bij teams 

 Elk team heeft eigen tijdwaarnemer 

 Beachkleding volgens Beach Handball 
Breedtesport Reglement, artikel 2.13 

 Team heeft twee eigen 
Beachhandballen (Trial Ultima)  

 Eventueel meenemen van eigen 
scheidsrechter, zie speelschema 

 Eventueel doorgeven van relatiecode 
scheidsrechter aan wedstrijdsecretaris 
“thuisspelende”  verenigingen in de 
poule 

 Toevoegen scheidsrechters aan 
thuiswedstrijden door 
wedstrijdsecretaris. 
 

 

https://www.handbal.nl/beach/tour/wedstrijddocumenten/
https://www.handbal.nl/beach/tour/wedstrijddocumenten/

