
 

Hoe vindt jouw vereniging voldoende scheidsrechters voor het toernooi dat jullie organiseren 

tijdens de Beach Handball Competitie? 

Wanneer je als vereniging voor een uitdaging staat om alle wedstrijden tijdens een thuistoernooi te 

bemensen. Kun je een aantal stappen zetten om de wedstrijden in te vullen.  

1. Opleiden van leden tot Beach Handball Scheidsrechter 

Om een thuistoernooi te bemensen met scheidsrechters, kun je het beste zelf leden opleiden. Het 
opleiden van scheidsrechters zorgt voor een structurele oplossing waar de vereniging ook in de 
toekomst profijt van heeft. Er worden vanuit het NHV verschillende opleidingen aangeboden: 

a. Beach Handball Scheidsrechter 2 - BHS 2 (voorkeur) 
De Beach Handball Scheidsrechter – 2 opleiding is voor elke, beginnende scheidsrechter 

die actief wil zijn binnen de Beach Handball Competitie. De opleiding bestaat uit een 

theorie- en praktijkgedeelte. De theorie volg je door de e-Learning te doorlopen. 

Wanneer je de theorie met een goed resultaat hebt afgerond, ga je in de praktijk (onder 

begeleiding) aan de slag met het leiden van wedstrijden. De opleiding rondt je af met een 

Proeve van Bekwaamheid (PvB). Dit houdt in dat je een wedstrijd leidt in de breedtesport 

op een toernooi, waarbij je beoordeeld wordt door een onafhankelijke beoordelaar. 

Meer informatie over deze opleiding en hoe je je hiervoor kunt aanmelden vind je hier. 

b. Beach Handball Introductie- BHI  
De Beach Handball Introductie is voor iedereen die op een laagdrempelige en leuke 
manier kennis wil maken met Beach Handball. De BHI bestaat uit twee video’s: één voor 
scheidsrechters en één voor trainers. Je kunt deze online bekijken als je op deze link klikt. 
Na het bekijken van de introductiefilmpjes hopen we dat je een beeld hebt hoe spel 
eruitziet, wat de basis spelregels zijn en dat je weet uit welke onderdelen een training 
bestaat. Wanneer meldt dat je de BHI-filmpjes hebt bekeken, wordt dit ook geregistreerd 
in Sportlink. 
 

2. Hulp vragen vanuit de poule 

Wanneer de vereniging onvoldoende scheidsrechters (in opleiding) heeft om alle wedstrijden op het 
thuistoernooi te bemensen, kan men de verenigingen uit de betreffende poule benaderen. In 
onderling overleg kan er bekeken worden of zij scheidsrechters hebben om de wedstrijden in te 
vullen. 

De contactgegevens van de betreffende verenigingen kun je via de volgende optie zoeken: 

a. Sportlink Club: Vereniging > Adresboek > Verenigingsfunctionarissen > selecteer district 
> Zoek vereniging > klik op het vergrootglas. Klik hier voor een handleiding.  

b. Website www.handbal.nl: Kijk via programma > zoek club> tabblad clubinformatie.  
 

3. Overleg met het NHV 

Wanneer blijkt dat de vereniging (ook na overleg met andere verenigingen) onvoldoende 
scheidsrechters gevonden heeft, kan er contact opgenomen worden met het NHV via 
beachcompetitie@handbal.nl. Het bondsbureau zal in overleg met de thuisspelende vereniging de 
mogelijkheden bekijken om voldoende scheidsrechters aan te wijzen. 

Een voorwaarde voor het spelen van de Beach Handball Competitie, is het organiseren van een 
thuistoernooi. Het leveren van voldoende scheidsrechters is hieraan verbonden. De organiserende 
vereniging blijft ten alle tijde verantwoordelijk voor de aanwijzing van scheidsrechters. 

https://beachhandball.nl/beach-handball-scheidsrechter-2/
https://beachhandball.nl/beach-handball-introductie/
https://sportlinkservices.freshdesk.com/nl/support/solutions/articles/9000062711-gegevens-verenigingsfunctionaris-opvragen
http://www.handbal.nl/
mailto:beachcompetitie@handbal.nl

