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1. Algemeen 
 
1.1.   De filosofie van Beach Handball is gebaseerd op de principes van Fair Play.  

  Fair Play betekent; 
- respecteren van de gezondheid, de integriteit en het lichaam van de spelers; 
- respecteren van de geest en filosofie van het spel; 
- respect voor de flow van het spel, maar nooit het tolereren van een voordeel ontstaan 
  door schending van de regels; 
- het bevorderen van de geest van echte sportiviteit en streven naar de culturele en 
  sportieve missie van het evenement. 

 
1.2.   De Pilot BHBC 2019/2020 wordt door het NHV regionaal georganiseerd voor de E-, D-, C-, B-   

en A-jeugd en Senioren. 
 

1.3.   Per categorie bestaat de BHBC 2019/2020 idealiter uit vier speeldagen. In situaties waarbij dit   
niet mogelijk blijkt te zijn, beslist het NHV. 

 

1.4.   Ieder deelnemend team speelt tijdens één speeldag ca. drie wedstrijden. 
 

1.5.   Om als team deel te nemen aan de BHBC 2019/2020 is een eis dat de spelers van het team  
lid zijn van dezelfde vereniging. Indien leden een Beach lidmaatschap bij een andere  
vereniging, dan wel verenigingen een samenwerkingsverband aan moeten gaan om deel te  
kunnen nemen aan het aanbod, worden individueel door het NHV beoordeeld. 
 

1.6.   Met de pilot BHBC wijkt het bondsbestuur af van het NHV wedstrijdreglement, waartoe artikel   
46  

 

1.7.   In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het NHV. 
 
 

2.   Pilot BHBC 2019-2020 
 

2.1.   De BHBC wordt georganiseerd in april en juni 2020. 
 

2.2  De BHBC 2019/2020 bestaat (per categorie) uit drie of vier speeldagen, waar punten kunnen    
worden vergaard voor de BHBC ranking (zie artikel 3). 

 

2.3       De BHBC bestaat uit door het NHV aangewezen speeldata. Dit kan per regio’s verschillen. 
 
2.4 De speeldagen vinden plaats op door de deelnemende verenigingen vooraf beschikbaar 
  gestelde locaties. De locaties voor seizoen 2019-2020 dienen te voldoen aan de volgende   
  voorwaarden: 

- er is tenminste een Beach Handball veld beschikbaar, 
- het zand en de speeloppervlakte voldoen aan de minimale in de IHF spelregels gestelde  
  eisen, met als uitzondering dat er aan iedere zijde van het veld tenminste één meter    
  wisselzone dient te zijn (hierdoor bedraagt de minimale afstand tussen twee speelvelden   
  tenminste twee meter), 
- bij ieder veld is een wedstrijdtafel met scorebord aanwezig, die zichtbaar opgesteld voor alle   
  deelnemers aan de wedstrijd, 
- er wordt muziek gedraaid gedurende de speeldag, 
- er is gratis (kraan)water beschikbaar voor alle deelnemende teams en scheidsrechters. 
 

2.5 Bij inschrijving voor de BHBC 2019/2020 dienen de teams te voldoen aan de volgende    
      voorwaarden: 

- inschrijving is uitsluitend mogelijk voor deelname aan de gehele BHBC; het team dient alle 
  (drie/vier) speeldagen beschikbaar en aanwezig te zijn,   
- de wedstrijden worden onder leiding van (tenminste) één scheidsrechter gespeeld volgens 
  de IHF Beach Handball spelregels versie 8 juli 2014.  
- de eerstgenoemde vereniging in het speelschema is verantwoordelijk voor het leveren van   
  een scheidsrechter. 
- de scheidsrechter dient lid te zijn van het NHV en minimaal een Beach Handball Introductie  
  gevolgd te hebben.  



- elk team levert per wedstrijd één secretaris/tijdwaarnemer van tenminste 12 jaar of ouder 
- de wedstrijdduur bedraagt 2 x 10 minuten. Is aan het einde van een set de stand gelijk, 
  dan volgt een beslissing door het spelen van een Golden Goal. Indien na het verstrijken 
  van de wedstrijd beide teams elk één set hebben gewonnen, dan wordt er een beslissing 
  verkregen door het spelen van een Shoot Out, 
- bij iedere wedstrijd zijn tenminste vier wedstrijdballen aanwezig. Een reservebal bevind zich 
  in het midden achter ieder doel, één reservebal bevindt zich bij de wedstrijdtafel. Beide   
  teams zijn verantwoordelijk voor het aandragen van twee wedstrijdballen.    
- de wedstrijdballen dienen de volgende afmetingen te hebben:  

o E jeugd maat 00  
o D jeugd maat 0  
o C t/m dames senioren maat 1  
o Heren A en Senioren maat 2 

 
2.6. Met de aanmelding voor de BHBC 2019/2020 verplicht het team zich tot deelname. De 

bijdrage voor het spelen per deelnemend team bedraagt:  
Senioren en A-jeugd   : €40,- 
B- en C- jeugd            : €30,- 
D- en E-jeugd, midweek :  €20,- 
 

2.7 Met de aanmelding voor de BHBC 2019/2020 verplicht het team zich tot deelname. Afmelden 
voor en 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 euro of 100,00 euro wordt 
opgelegd conform het algemene Wedstrijdreglement van het NHV vastgesteld op de ALV in 
2018. 
 

2.8 Het is, in geval van een beperkt aantal inschrijvingen, mogelijk dat teams uit twee  
 aansluitende (leeftijds-)categorieën samen worden gebracht in één competitie.  

2.9  Van ieder deelnemend team levert de teamverantwoordelijke voor aanvang van iedere 
  speeldag een digitaal wedstrijdformulier (DWF) in. Op de teamopgave staan tenminste 6 
  spelers en 1 teamofficial (teamverantwoordelijke) vermeld. Het maximum aantal spelers dat 
  per speeldag vermeld kan worden op de teamopgave is 10, voor het aantal teamofficials geldt 
  een maximum van 4. Per wedstrijd mogen er maximaal 2 officials zich in de wisselzone 
  begeven, waarvan slechts één mag staan. 
 
2.10 Dispensatie op basis van leeftijd en geslacht is gedurende de BHBC 2019/2020 toegestaan 
             onder de bekende voorwaarden. 

 

2.11 Een speler kan gedurende de BHBC 2019/2020 slechts in één team binnen een bepaalde   
leeftijdscategorie spelen. Het is niet toegestaan om voor meerdere teams binnen dezelfde 
categorie uit te komen. Het is wel toegestaan om voor meerdere teams  in verschillende 
categorieën uit te komen. NB. Indien een speler gedurende de BHBC 2019/2020 op de 
teamopgave staat van en/of uitkomt voor meerdere teams binnen dezelfde categorie, dan 
worden alle uitslagen van de desbetreffende teams omgezet in 0-2 (0-10, 0-10). 

 
2.12  Bij een directe diskwalificatie, zijnde alle diskwalificaties met uitzondering van een 

diskwalificatie naar aanleiding van een tweede uitsluiting, is de speler of teamofficial op grond 
van spelregel 16:9 tenminste de eerstvolgende wedstrijd van het team waarin de speler of 
teamofficial is gediskwalificeerd gedurende de BHBC 2019/2020 uitgesloten. Indien de 
scheidsrechter(s) een speler of teamofficial diskwalificeren op basis van de spelregels 8:7 
(een krachtige en opzettelijke aanval op het lichaam van de tegenstander), 8:9 (een 
meedogenloze, bijzonder gevaarlijke, opzettelijke of valse actie) of 8:10 (uiterst  onsportief 
gedrag) volgt een aanvullend rapport. De Tuchtcommissie van het NHV zal vervolgens op 
basis van het aanvullend rapport verder over de zaak beslissen. 
 

2.13 Deelnemende teams dienen tenues in meerdere kleuren mee te nemen naar de  speeldagen  
             van de BHBC 2019/2020. Naast een duidelijk onderscheid in de tenuekleuren van de spelers 
             van beide teams, dienen ook de tenuekleuren van de keepers afwijkend te zijn van de spelers   
             van het eigen team en de spelers en specialist van de tegenstander. 
 

 



2.14 Het is in de BHBC 2019/2020 niet mogelijk om gedurende een wedstrijd een “Team Time-  
Out” aan te vragen. 

 

2.15 Toegewezen scheidsrechters zijn verantwoordelijk over de invoering van scores in het DWF    
      van hun gefloten wedstrijden direct naar de wedstrijd.  
 

 
3   Speelsysteem en Regionale Competitie Ranking 

 
3.1  Per categorie wordt er een Regionale Competitie Ranking in Sportlink bijgehouden. 
 
3.2 Bij winst ontvangt een team 2 punten. Bij verlies ontvangt een team 1 (2-1 verlies) of 0 (2-0 
  verlies) punt(en). Bij een gelijke eindstand in de poule wordt de eindstand eerst bepaald door 
  het aantal gewonnen wedstrijden, daarna door het onderlinge resultaat, gevolgd door het 
  resultaat in sets (aantal sets voor minus aantal sets tegen) en het doelsaldo in sets (aantal 
  doelpunten voor minus aantal doelpunten tegen). 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


