Beste handbalvrienden
De najaarscompetitie veld zit er inmiddels op en alle zaalcompetities zijn begonnen.
Graag vragen wij jullie om de komende periode alvast na te denken over welke spelactiviteit de
teams van jullie vereniging willen beoefenen tijdens het voorjaar 2020.
In verband met de opzet van de Beach Handball Competitie Breedtesport (BHCB) is er, zoals
eerder vermeld, voor gekozen om over te gaan tot het maken van een najaar- en
voorjaarcompetitie veldhandbal. Dit betekent dat er bij de inschrijving in januari per team een
keuze gemaakt dient te worden voor de voorjaarcompetitie of de BHCB. Het is niet mogelijk
eenzelfde team in te schrijven voor beide competities. Doorgang van de voorjaarcompetitie en/of
BHCB is mede afhankelijk van het aantal definitieve inschrijvingen.
De inschrijving voor de voorjaarcompetitie veld en de BHCB kan vanaf 6 januari digitaal
plaatsvinden via Sportlink club. Informatie hierover volgt t.z.t.
Planning inschrijving competitie voorjaar veld en BHCB

Wat houdt de Beach Handball Competitie Breedtesport precies
in?




De Beach Handball-competitie breedtesport is een reeks van 4 kleinschalige,
regionale Beach Handball-toernooien in de maanden april, mei en juni.
De insteek van deze toernooien is vooral: plezier, gezelligheid en ontspanning.
Er wordt gespeeld in de leeftijdscategorieën Senioren en A- t/m E-jeugd

Verschillen tussen de Beach Handball Tour en Beach Handball-Competities

Beach Handball-Competities
Breedtesport
Nadruk ligt op gezelligheid, ontspanning
(breedtesport)
Deelname aan (kleine) toernooien in de eigen
regio

Toernooien duren één dagdeel (ca. 3
wedstrijdjes van 2x 10 minuten met evt. shootouts)
Gemengde teams zijn mogelijk bij E- t/m Cjeugd evenals bij seniorenteams.

Beach Handball Tour
Wedstrijdsport
Nadruk ligt op presteren (wedstrijdsport)

Deelname aan toernooien in het hele land

4 toernooien in de maanden april, mei en juni
(outdoor)

Toernooien duren meestal een hele dag of
meerdere dagen (doorgaans 4 of meer
wedstrijden)
Teams spelen in hun eigen leeftijdscategorie en
niet gemengd
Organisatie door organiserende verenigingen (zie
www.beachhandball.nl) onder supervisie van het
NHV
Teams proberen punten te behalen voor
deelname aan het NK (begin juli)
Onbeperkte deelname mogelijk aan toernooien
door het hele jaar (outdoor en indoor)

Beachcompetitie@handbal.nl

Beachhandball@handbal.nl

Organisatie vanuit Sportlink door het NHV
Er is geen plaatsing mogelijk voor het NK

Wat zijn de voorwaarden voor deelname aan de Beach Handball
Competitie Breedtesport?
Voor deelname aan de Beach Handball-competitie geldt een aantal voorwaarden:







Bij genoeg aanmeldingen kan er een Beach Handball-Competitie Breedtesport worden
georganiseerd.
Voor deelname aan de Beach Handball-Competitie Breedtesport is het niet noodzakelijk
om als vereniging zelf over een Beach Handball-veld te beschikken, maar wel dat je een
toernooi bij een andere vereniging kan faciliteren. De verenigingen moeten daar zelf
initiatief in nemen. Bij inschrijving van de Beach teams wordt er van je verwacht dat je
een locatie aangeeft waar jullie teams spelen.
Per team moet je 1 Beach Handball scheidsrechter leveren.
De eerste genoemde vereniging bij de wedstrijd zorgt voor de Beach Handball
scheidsrechter. De scheidsrechter dient minimaal de introductieworkshop Beach Handball
gevolgd te hebben.
Elk team heeft een eigen tijdwaarnemer

Speeldata voor de Beach Handball Competitie Breedtesport:

Seizoen
19/20

NO-NRD

NO-Oost

NO-TW
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02/03 mei

02/03 mei

09/10 mei

18/19 April

18/19 April

02/03 mei

09/10 mei

16/17 mei

16/17 mei

09/10 mei

09/10 mei

09/10 mei

13/14 juni

06/07 juni

13/14 juni

06/07 juni

06/07 juni

06/07 juni

20/21 juni

20/21 juni

20/21 juni

27/28 juni

27/28 juni

20/21 juni

Klik hier voor de wedstrijdkalender 2019-2020 met een totaaloverzicht van de speeldagen
voorjaarcompetitie veld en BHCB.
Speelsterkte Beach Handball Competitie Breedtesport:

1

Sterk +
ervaren

2

Sterk

3

Normaal

4

Matig

Teams die ervaring met Beach Handball hebben, bijvoorbeeld door deelgenomen
te hebben aan de Beach Handball Tour
Teams die in de zaal wedstrijdsport beoefenen (voor senioren >hoofdklasse of
hoger)
Teams die in de zaal breedtesport beoefenen + Teams die ervaring met Beach
Handball hebben (niet op niveau van de Beach Handball Tour)
Teams die in de zaal breedtesport beoefenen +Teams die geen ervaring met
Beach Handball hebben.

Wil je weten wat je te wachten staat als vereniging en
scheidsrechter?
Hieronder volgt een checklist voor de verenigingen en scheidsrechters. Controleer of je aan
onderstaande zaken voldoet. Let op: de organiserende vereniging is natuurlijk tevens een
deelnemende vereniging.
Deelnemende vereniging
Organiserende vereniging
Speelvelden (eigen of gehuurd)
Belijning veld
2 Doelen per veld
1 Scorebord per veld
Kleedruimte
Watervoorziening
Tafel per veld
2 Stoelen per veld
Gewenst: muziek tijdens wedstrijden
Zorgt dat eerste genoegende
vereniging haar scheidsrechter op
DWF plaatst
Controleert of de standen zijn
ingevoerd
Scoreformulier bij wedstrijdtafel
Geeft NHV door als verenigingen niet
zijn opgekomen

Digitale inschrijving Januari
Spelactiviteit “BEACH” toegevoegd aan lid
Teamopgave Beach
Controle of evt. bestaande dispensaties
overgenomen zijn
Toernooiprogramma helder bij teams
Meenemen van eigen scheidsrechter
Elk team levert eigen tijdwaarnemer per
wedstrijd
Toevoegen relatiecodes scheidsrechters op
DWF als je “thuisspelende” verenigingen
bent
Beachkleding volgens Beach Handball
Breedtesport Reglement, artikel 2.13
Team heeft twee eigen Beachhandballen
(Trial Ultima)

Taken van scheidsrechter

Zorgt dat hij/zij op het DWF staat
Zorgt voor eigen kleding en fluitje
Controleert de spelersopgave
Invullen uitslagen op DWF
Eventueel doorgeven van de uitslag
aan wedstrijdsecretaris

Website
Per 1 december zal er een aparte Beach Handball Competities Breedtesport pagina zijn. Hier zal
o.a. ook het Beach reglement op komen te staan.

Opleidingen
Binnen opleidingen zijn we aan het kijken hoe de Beach Handball
Introductie workshop op een andere manier kan worden aangeboden, zodat dit beter aansluit op
de wensen van de leden. Verdere informatie volgt z.s.m.
Vragen of opmerkingen
De organisatie van de Beach Handball-Competities Breedtesport gaat in 2020 “de pilot” verder
uitbreiden. Dit betekent dat we vooral willen leren en ervaren wat er goed gaat en waar we zaken
kunnen verbeteren. Houd er daarom rekening mee dat misschien nog niet altijd alles vlekkeloos
zal verlopen.
Bij vragen of opmerkingen zijn we altijd bereid om verenigingen te helpen of te adviseren via:



Beach Handball Competitie Breedtesport: beachcompetitie@handbal.nl
Voorjaarcompetitie veld: competitie@handbal.nl

