Beach Handball Breedtesport Competitie Concept Poule-indeling 2020
Graag informeren wij jullie over het tot stand komen van de concept poule-indeling van de
BeachHandballBreedtesportCompetitie (BHBC). Tot op heden zijn nagenoeg alle
inschrijvingen verwerkt. Doordat Beach Handball groeiende is, kan nog niet in elke regio een
volwaardig poule worden gemaakt. Hierdoor worden regio’s bijeengevoegd. Op deze manier
kunnen de meeste teams toch meedoen aan de competitie. Mochten er toch nog teams of
verenigingen interesse hebben om deel te nemen, kan dit nog tot uiterlijk woensdag 5
februari.
De voorlopige poule-indelingen:
Klik hier voor de voorlopige poule-indelingen.
Terugtrekking:
Met de aanmelding voor de BHBC 2020 verplicht het team zich tot deelname. Afmelden voor
een toernooi na 10-02-2020 is niet mogelijk en wordt als “niet opgekomen” beschouwd,
waarna het jeugd- of seniorenteam een sanctie van resp. €75,00,- of €100,00,- wordt
opgelegd conform het algemene Wedstrijdreglement van het NHV vastgesteld op de ALV in
2018.
Regelement:
Het BHBC reglement zal maandag 03-02-2020 online komen te staan op onze site. Klik hier
om het per 3 februari te bekijken.
Dispensatieformulier:
Mochten jullie een dispensatie willen aanvragen voor Beach dan verzoeken wij dit formulier
te gebruiken.
Spelactiviteiten:
Let op: alle spelers die mee zullen doen moeten de spelactiviteit Beach Handball toegewezen
krijgen in Sportlink. Anders kunnen ze niet op het wedstrijdformulier genoteerd worden en
dus niet deelnemen. Hoe dit te doen? Volg de volgende link en voeg naast mogelijke veld- of
zaalhandbal spelactiviteit, Beach Handball toe: Hoe spelactiviteit Beach toevoegen.
Beach Handball Opleiding:
Om scheidsrechters, trainers en coaches op te leiden, wenst het NHV Beach Handball
wederom Beach Handball Introductieworkshops en BHS2 opleidingen te houden door het
land. Wanneer een vereniging de mogelijkheid (kantine + Beach accommodatie) heeft om dit
te faciliteren, dan kan er aangemeld worden via dit formulier. Dit kan doorgegeven worden
vóór 17 februari. Let op: Aanmelding via het formulier, geeft niet de garantie dat de
opleiding ook daadwerkelijk bij jouw vereniging wordt gehouden.
Beach Handball introductieworkshops (BHI)
Deze laagdrempelige workshop zorgt dat iedereen de basis kent van Beach Handball én
tegelijk voor deze pilot mag fluiten op de toernooien.
Zijn er potentiële workshopleiders voor de BHI, dan kunnen ze zich aanmelden via dit
formulier.

Beach Handball Scheidsrechter 2 (BHS2)
Deze opleiding richt zich op de verdieping van de scheidsrechter. Daarmee krijgen
scheidsrechters meer tools om de wedstrijden te fluiten in zowel breedtesport als
wedstrijdsport
Accommodatieplan:
Wil de vereniging een Beach accommodatie realiseren, dan kan op deze pagina een
document gevonden worden dat hierin ondersteunend is. Het document bevat
aandachtspunten en een rekentool voor de mogelijke kosten die hiermee gepaard gaan.
Hier vind je de belangrijkste data nog even op een rij. De definitieve poule indeling BHBC
wordt op 10 februari gepubliceerd.
Vragen over deze Nieuwsbrief?
Stel ze gerust op beachcompetitie@handbal.nl

