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Algemene bepalingen 

 

Uitvoering 

Deze regeling Beach Handball Tour 2022-2023 regelt de rechten, plichten en verantwoordelijkheden van alle 

partijen die deelnemen aan en betrokken zijn bij de voorbereiding en organisatie van hun toernooien (meerdere NK 

Kwalificatietoernooien) georganiseerd door de respectievelijke organisatoren. Deze toernooien worden gezamenlijk 

de “NHV Beach Handball Tour 2022-2023” genoemd.  

 

De NHV Beach Handball Tour 2022-2023 begint op 15 augustus 2022 en eindigt op 18 juni 2023. De registratie 

van de toernooien en de rangschikking van de teams wordt gestart aan het begin van iedere Beach Handball Tour.  

 

Nederlands Kampioenschap Beach Handball 

Vanuit de NHV Beach Handball Tour plaatsen teams zich voor deelname aan het Nederlands Kampioenschap 

Beach Handball. Het Nederlands Kampioenschap 2023 wordt voor alle categorieën (zie artikel 1.3) gespeeld op 

zaterdag 24 en zondag 25 juni 2023 te Venlo. 

 

Fair Play 

De filosofie van Beach Handball is gebaseerd op het principe van "Fair Play". Elke beslissing moet dus worden 

genomen in overeenstemming met ethische waarden en het gedrag van alle partijen en betrokken personen zullen 

deze geest volgen. Daarom moeten alle deelnemers:  

▪ zich houden aan de spelregels en reglementen die van toepassing zijn op deze competitie;  

▪ alle deelnemers respecteren (spelers, officials, toeschouwers, mediavertegenwoordigers, enz.);  

▪ de geest van sportiviteit bevorderen en de culturele missie nastreven. 

 

 

1. Algemene informatie 

 

1.1 De Beach Handball Tour 2022-2023 loopt van 15 augustus 2022 tot en met 18 juni 2023. 

 

1.2 De Beach Handball Tour bestaat uit de organisatie van één of meerdere Nederlands Kampioenschap 

Kwalificatietoernooi(en) (NK Kwalificatietoernooi, artikel 2). 

 

1.3 De Beach Handball Tour en het NK Beach Handball wordt georganiseerd voor tien categorieën. Dit betreft 

zowel de dames als de heren in de leeftijdscategorieën D-, C-, B- en A-jeugd en Senioren. 

 

1.4 Om als team deel te nemen aan de Beach Handball Tour is het niet noodzakelijk dat de spelers van het 

team lid zijn van dezelfde vereniging. Wel dienen alle spelers:  

a) aangemeld te zijn als spelend lid van het Nederlands Handbal Verbond (NHV), of 

b) aangemeld te zijn als spelend lid van een bij de European Handball Federation (EHF) of de International 

Handball Federation (IHF) aangesloten federatie en in het bezit te zijn van de Nederlandse identiteit, of 

c) aangemeld te zijn als spelend lid van een bij de European Handball Federation (EHF) of de International 

Handball Federation (IHF) aangesloten federatie zonder in het bezit te zijn van de Nederlandse identiteit. 

Deelnemende teams met spelers conform dit artikel (1.4 c) spelen buiten mededinging mee en komen 

derhalve niet in aanmerking voor punten voor de Beach Handball Tour ranking. 

 

1.5 Om als team deel te nemen aan het NK Beach Handball is het niet noodzakelijk dat de spelers van het team 

lid zijn van dezelfde vereniging. Wel dienen alle spelers:  

a) aangemeld te zijn als spelend lid van het Nederlands Handbal Verbond (NHV), of 

b) aangemeld te zijn als spelend lid van een bij de European Handball Federation (EHF) of de International 

Handball Federation (IHF) aangesloten federatie en in het bezit te zijn van de Nederlandse identiteit. 

 

1.6 Bij alle jeugdcategorieën (D-, C-, B- en A-jeugd) kwalificeren de op 19 juni 2023 acht hoogstgeplaatste teams 

in de Beach Handball Tour ranking zich voor het NK. Bij de Senioren kwalificeren de op 19 juni 2023 zeven 

hoogstgeplaatste teams zich voor het NK. Het achtste gekwalificeerde team in de Seniorencategorie is de 

Nederlands Kampioen 2022. 

 

Wanneer de Nederlands Kampioen van 2022 in de Seniorencategorie zich onder de zeven hoogstgeplaatste 

teams in de Beach Handball Tour ranking bevindt, zal het achtste team in de Beach Handball Tour ranking 

tevens gekwalificeerd zijn voor het NK. 



 

____________________________________________________________ 

Regeling Beach Handball Tour 2022-2023 

3 

1.7 Op 19 juni 2023 om uiterlijk 23.59 uur worden de gekwalificeerde teams voor het NK Beach Handball 2023 

bekend gemaakt. Deze bekendmaking vindt plaats via de website www.beachhandball.nl.  

 

1.8 Wanneer een gekwalificeerd team niet kan deelnemen aan het NK Beach Handball 2023, zal het 

eerstvolgende team in de Beach Handball Tour ranking worden uitgenodigd. 

 

Afmelden voor deelname aan het NK Beach Handball 2023 dient uiterlijk binnen 48 uur na bekendmaking 

van de gekwalificeerde teams (artikel 1.7) plaats te vinden. Wanneer een team zich te laat afmeldt, wordt 

het als “niet opgekomen” beschouwd, waarna het team een sanctie van € 250,00 wordt opgelegd. In geval 

van onvoorziene situaties beslist het bondsbureau. 

 

1.9 Indien bij een categorie onvoldoende deelnemende teams zijn geplaatst voor deelname aan het NK Beach 

Handball behoudt het NHV zich het recht voor om wildcards uit te reiken. 

 

1.10 De Nederlands Kampioen Beach Handball 2023 in de Seniorencategorie heeft recht op automatische 

plaatsing in diezelfde categorie voor het navolgende NK Beach Handball in 2024. 

 

1.11 Indien het NK Beach Handball 2023 onverhoopt niet kan worden georganiseerd, wordt het (per categorie) 

hoogstgeplaatste team uit de Beach Handball Tour 2022-2023 ranking aangewezen als Nederlands 

Kampioen Beach Handball. Bij een gelijke stand in de Beach Handball Tour ranking wordt bij het bepalen 

van de Nederlands Kampioen Beach Handball de procedure aangehouden zoals omschreven in artikel 5.4. 

 

1.12 Indien het NK Beach Handball 2023 wordt aangevangen maar onverhoopt niet kan worden uitgespeeld, 

wordt het (per categorie) hoogstgeplaatste team in de Beach Handball Tour 2022-2023 ranking, dat op het 

moment van staken nog aanspraak maakt op het Nederlands Kampioenschap, aangewezen als Nederlands 

Kampioen Beach Handball. Indien er op het moment van staken meerdere teams met een gelijke stand in 

de Beach Handball Tour ranking nog aanspraak maken op het Nederlands Kampioenschap, wordt bij het 

bepalen van de Nederlands Kampioen Beach Handball de procedure aangehouden zoals omschreven in 

artikel 5.4. 

 

1.13 Het NHV houdt zich niet verantwoordelijk voor onregelmatigheden, onordelijk en onveilig gedrag buiten de 

toernooiwedstrijden om en kan deswege niet aansprakelijk worden gesteld. Daar waar leden van het NHV 

de belangen van het NHV en/of de handbalsport in het algemeen schaden, kan de overtreding aanhangig 

worden gemaakt bij de Tuchtcommissie. 

 

1.14 Met de regeling Beach Handball Tour 2022-2023 wijkt het bondsbestuur af van het NHV wedstrijdreglement, 

waartoe artikel 45 in het NHV wedstrijdreglement het bondsbestuur, voor zover het karakter van het Beach 

Handball daartoe aanleiding geeft, de mogelijkheid geeft. 

 

1.15 In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het bondsbureau.  

http://www.beachhandball.nl/
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2. Beach Handball Tour NK Kwalificatietoernooi 

 

2.1 Een NK Kwalificatietoernooi is een toernooi dat deel uitmaakt van de NHV Beach Handball Tour waar punten 

kunnen worden vergaard voor de Beach Handball Tour ranking ter kwalificatie voor het NK Beach Handball. 

 

2.2 Een NK Kwalificatietoernooi kan, indien voldaan wordt aan de volgende voorwaarden, door iedereen 

georganiseerd worden. De voorwaarden zijn: 

 

- Een NK Kwalificatietoernooi kan uitsluitend georganiseerd worden in Nederland. 

- Een NK Kwalificatietoernooi kan uitsluitend georganiseerd worden op vrijdag, zaterdag en/of zondag, op 

nationale feestdagen en tijdens schoolvakanties. Indien een toernooi tevens onderdeel uitmaakt van de 

European Beach Handball Tour kan hierop een uitzondering van toepassing zijn (zie artikel 2.21). 

- Een NK Kwalificatietoernooi is tenminste twee maanden voorafgaand aan het evenement via de daarvoor 

bestemde aanmeldformulieren op de website (www.beachhandball.nl) aangemeld bij het NHV.1 

- Er is een Beach Handball Delegate aangewezen door het bondsbureau. Deze delegate wordt aangemerkt 

als toernooidelegate en zal daarmee tijdens het toernooi geen nevenfuncties mogen bekleden. 

- De toernooiorganisatie mag scheidsrechters een maximale vergoeding geven van € 50,- per dag en een 

reiskostenvergoeding van € 0,21 per kilometer. Organisaties zijn hier echter niet toe verplicht. 

- De toernooiorganisatie verstuurt uiterlijk binnen drie werkdagen na afloop van het toernooi per categorie één 

ranking naar het daarvoor bestemde mailadres (beachhandball@handbal.nl). De deadline voor toernooien 

die gespeeld worden in het weekend van 17/18 juni is echter maandag 19 juni om 12.00 uur.2  

- Er dienen, ongeacht het aantal categorieën, in totaal tenminste tien teams in de onder artikel 1.3 omschreven 

categorieën deel te nemen aan het NK Kwalificatietoernooi. 

- De wedstrijden worden onder leiding van twee gediplomeerde scheidsrechters (minimaal BHI) gespeeld 

volgens de IHF Beach Handball spelregels versie 3 oktober 2021. 

- De duur van een speelronde bedraagt tenminste 30 minuten. 

- 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 speeltijd beide teams elk 

één set hebben gewonnen, dan wordt er een beslissing verkregen door het spelen van een Shoot Out. 

- In de verschillende leeftijdscategorieën worden er met verschillende balmaten gespeeld, te weten: 

• D-jeugd: Dames + Heren Balmaat 0 

• C-jeugd: Dames + Heren Balmaat 1 

• B-jeugd: Dames + Heren Balmaat 1 

• A-jeugd: Dames  Balmaat 1 

• A-jeugd: Heren  Balmaat 2 

• Senioren: Dames  Balmaat 1 

• Senioren: Heren  Balmaat 2 

- Bij iedere wedstrijd zijn tenminste drie wedstrijdballen aanwezig. De twee reserveballen bevinden zich in het 

midden achter elk doel. 

- Bij ieder veld is een wedstrijdtafel met scorebord aanwezig. Deze staat zichtbaar opgesteld voor alle 

deelnemers aan de wedstrijd en iedere wedstrijdtafel is bemand door twee personen.  

Tenminste één hiervan dient de minimale leeftijd te hebben van 16 jaar en lid van het NHV te zijn. 

- De toernooiorganisatie mag geen geld bieden aan teams om deel te nemen aan het toernooi welke 

georganiseerd wordt door de desbetreffende organisatie. 

- Er wordt per categorie (artikel 1.3) een Fair Play klassement bijgehouden en er wordt een Fair Play Award 

uitgereikt aan het per categorie hoogste team in het Fair Play klassement. Tevens ontvangt dit team 15 Fair 

Play punten bovenop de behaalde organisatie- en prestatiepunten. Wanneer een dispensatieteam (artikel 

2.15, 2.16 en 2.17) de Fair Play Award wint, worden de Fair Play punten niet doorgeschoven naar een ander 

team.  

- De voortdurende aanwezigheid van twee personen met geldig EHBO-diploma op het terrein is gedurende 

het gehele NK Kwalificatietoernooi verplicht. 

- Er is gratis (kraan)water beschikbaar voor alle deelnemende teams en officials. 

 
1 Indien gedurende de Beach Handball Tour 2022-2023 het aanmelden voor toernooiorganisaties via Sportlink zijn intrede doet, 

is deze voor de lopende Beach Handball Tour niet bindend, maar wel verplicht te gebruiken. Toernooiorganisaties en 
deelnemende teams blijven verplicht om aan te melden via de huidige aanmeldformulieren, welke bindend zijn. 
 
2 Indien gedurende de Beach Handball Tour 2022-2023 de registratie van toernooiuitslagen via Sportlink zijn intrede doet, is deze 

voor de lopende Beach Handball Tour niet bindend, maar wel verplicht te gebruiken. Toernooiorganisaties en deelnemende teams 
blijven verplicht om de uitslagen te versturen naar het daarvoor bestemde mailadres (beachhandball@handbal.nl), welke bindend 
is. 

http://www.beachhandball.nl/
mailto:beachhandball@handbal.nl
mailto:beachhandball@handbal.nl
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- Er wordt muziek gedraaid gedurende het gehele toernooi. 

- Het zand en het speeloppervlakte voldoen aan de minimale in de 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). 

- De toernooiorganisatie publiceert tenminste twee weken voorafgaand het NK Kwalificatietoernooi het 

toernooireglement. De bepalingen in dit reglement mogen niet in strijd zijn met de bepalingen in het NHV 

wedstrijdreglement, de Regeling Beach Handball Tour 2022-2023 en overige relevante reglementen en 

regelingen van het NHV. 

 

2.3 Een team kan op één kalenderdag deelnemen aan maximaal één NK Kwalificatietoernooi. 

 

2.4 Teams schrijven zich via de daarvoor bestemde aanmeldformulieren op de website (www.beachhandball.nl) 

in voor het NK Kwalificatietoernooi.3  

 

2.5 a) Met de aanmelding voor een NK Kwalificatietoernooi via de daarvoor bestemde website 

(www.beachhandball.nl) verplicht het team zich tot deelname aan het desbetreffende toernooi. Afmelden 

binnen één maand voorafgaand aan het NK Kwalificatietoernooi wordt als “niet opgekomen” beschouwd, 

waarna het team een sanctie van € 75,00 krijgt opgelegd door het NHV. Daarnaast blijven de inschrijfkosten 

voor het desbetreffende toernooi onverminderd van toepassing.  

 

b) Wanneer een team na aanmelding via de daarvoor bestemde website (www.beachhandball.nl) zonder 

afmelding niet opkomt of een NK Kwalificatietoernooi verlaat en daarmee de resterende wedstrijden niet 

speelt, dan verliezen zij de gespeelde én nog te spelen wedstrijden reglementair met 0-2. In beide sets 

verliezen zij met 0-10. Dit team krijgt een sanctie van € 75,00 opgelegd door het NHV en komt vervolgens 

niet in aanmerking voor punten voor de Beach Handball Tour ranking. Daarnaast blijven de inschrijfkosten 

voor het desbetreffende toernooi onverminderd van toepassing.  

 

Indien een team gedurende de Beach Handball Tour zich twee keer schuldig maakt aan artikel 2.5 a en/of 

2.5 b, wordt het tevens uitgesloten van deelname aan het NK Beach Handball 2023. In geval van 

onvoorziene situaties beslist het bondsbureau. 

 

2.6 Een team dient zich schriftelijk af te melden bij het bondsbureau door het zenden van een e-mail aan  

beachhandball@handbal.nl én bij de toernooiorganisatie. De toernooiorganisatie dient bij de 

toernooidelegate aan te geven welk team zich heeft afgemeld. 

 

2.7 Het is deelnemers niet toegestaan alcohol te nuttigen tot en met het einde van hun laatste wedstrijd op de 

desbetreffende speeldag. Wanneer de toernooiorganisatie en/of toernooidelegate het nuttigen van alcohol 

constateert, wordt dit beschouwd als het verlaten van het NK Kwalificatietoernooi en treedt onverwijld artikel 

2.5 b in werking. 

 

2.8 Deelnemende teams kunnen uitsluitend organisatie-, prestatie- en Fair Play punten behalen voor de Beach 

Handball Tour ranking wanneer er minimaal drie teams deelnemen in de desbetreffende categorie. 

 

2.9 Indien er binnen een categorie wordt gespeeld in meerdere poules, dient iedere poule tenminste uit drie 

teams te bestaan. Wanneer een categorie uit meerdere poules bestaat, dient de poule indeling op basis van 

loting te geschieden. Indien er binnen één categorie meerdere teams van dezelfde vereniging deelnemen, 

zullen zij (zoveel als mogelijk) in verschillende poules worden ondergebracht. 

 

2.10 Het is, indien noodzakelijk, een toernooiorganisatie toegestaan teams uit twee aansluitende categorieën 

samen te brengen in één poule. De toernooiorganisatie dient dit echter tijdig vooraf te melden bij de 

desbetreffende teams. Voor het berekenen van de punten voor de Beach Handball Tour ranking dient de 

toernooiorganisatie per categorie één aparte ranking te maken. Het samenvoegen van teams uit twee 

aansluitende categorieën laat onverlet dat er minimaal drie teams deelgenomen moeten hebben in een 

desbetreffende categorie om organisatie-, prestatie- en Fair Play punten te kunnen behalen voor de Beach 

Handball Tour ranking (artikel 2.8). 

 

 
3 Indien gedurende de Beach Handball Tour 2022-2023 het aanmelden voor teams via Sportlink zijn intrede doet, is deze voor de 

lopende Beach Handball Tour niet bindend, maar wel verplicht te gebruiken. Toernooiorganisaties en deelnemende teams blijven 
verplicht om aan te melden via de huidige aanmeldformulieren, welke bindend zijn. 
 

mailto:beachhandball@handbal.nl
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2.11 Van ieder deelnemend team levert de teamverantwoordelijke voor aanvang van het NK Kwalificatietoernooi 

een volledig ingevulde teamopgave in met daarop vermeld alle deelnemende spelers en teamofficials 

voorzien van relatiecode, rugnummer en geboortedatum. Op de teamopgave staan tenminste 6 spelers en 

1 teamofficial (teamverantwoordelijke) vermeld. Het maximum aantal spelers dat vermeld kan worden op de 

teamopgave is 12, voor het aantal teamofficials geldt een maximum van 4. Aanvullend houdt de 

teamverantwoordelijke (kopieën van) digitale spelerspasjes c.q. identiteitsbewijzen van alle op de 

teamopgave vermelde personen beschikbaar. De toernooiorganisatie en toernooidelegate hebben het recht 

een speler of teamofficial ter controle naar (de kopie van) het digitale spelerspasje c.q. identiteitsbewijs te 

vragen. 

 

De teamopgave zoals voor aanvang van het NK Kwalificatietoernooi is ingeleverd is bindend voor het gehele 

toernooi, vervanging is niet toegestaan. Gedurende het toernooi kan de teamopgave worden aangevuld tot 

en met 12 spelers en 4 officials, na een onderbouwd verzoek bij en goedkeuring door de toernooidelegate. 

 

2.12 Een speler kan gedurende een NK Kwalificatietoernooi 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. Wanneer de toernooiorganisatie en/of toernooidelegate constateert dat een speler gedurende een 

NK Kwalificatietoernooi op de teamopgave staat van en/of uitkomt voor meerdere teams binnen dezelfde 

categorie, worden desbetreffende teams beschouwd als het verlaten hebben van het NK Kwalificatietoernooi 

en treedt onverwijld artikel 2.5 b in werking. 

 

2.13 Per wedstrijd bestaat een team uit maximaal 10 spelers. Tevens mogen er maximaal 2 officials zich in de 

wisselzone begeven, waarvan slechts voor één persoon het is toegestaan om te staan. 

 

2.14 De leeftijdsindeling voor de Beach Handball Tour 2022-2023 is als volgt: 

 

Categorie  Geboortejaar Leeftijd 

D-jeugd   2011  11 

D-jeugd  2010  12 

C-jeugd  2009  13 

C-jeugd  2008  14 

B-jeugd  2007  15 

B-jeugd  2006  16 

A-jeugd  2005  17 

A-jeugd  2004  18   

A-jeugd  2003  19 

Senioren  2002  20 

Senioren  2001  21 

 

De peildatum is 31 december van het lopende verbondsjaar. 

 

2.15 Dispensatie op basis van geslacht is gedurende een NK Kwalificatietoernooi enkel toegestaan in de 

leeftijdscategorie C- en D-jeugd. Het team waaraan dispensatie wordt verleend blijft in de einstand van het 

NK Kwalificatietoernooi gehandhaafd, maar zal buiten mededinging meespelen en komt derhalve niet in 

aanmerking voor punten voor de Beach Handball Tour ranking. De behaalde organisatie-, prestatie- en Fair 

Play punten worden niet doorgeschoven naar andere teams. 

 

Het team waaraan dispensatie wordt verleend op basis van geslacht, komt in beginsel uit in een poule met 

gemengde teams. Wanneer er tijdens een NK Kwalificatietoernooi geen poule met gemengde teams speelt, 

zal het desbetreffende team geplaatst worden in de poule van de heren. Het plaatsen van gemengde teams 

in een damespoule is niet toegestaan. 
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2.16 Dispensatie op basis van leeftijd is gedurende een NK Kwalificatietoernooi wel toegestaan. Het team 

waaraan dispensatie wordt verleend blijft in de einstand van het NK Kwalificatietoernooi gehandhaafd, maar 

zal buiten mededinging meespelen en komt derhalve niet in aanmerking voor punten voor de Beach 

Handball Tour ranking. De behaalde organisatie-, prestatie- en Fair Play punten worden niet doorgeschoven 

naar andere teams. 

 

Voor dispensatie op basis van leeftijd geldt dat het maximaal twee spelers per team betreft, waarbij deze 

dispensatiespeler(s) maximaal één jaar te oud is (zijn). Uitzonderingen op deze regel dienen uiterlijk twee 

weken voorafgaand aan het NK Kwalificatietoernooi aangevraagd te worden bij het bondsbureau via 

beachhandball@handbal.nl. 

 

2.17 Dispensatie “op basis van lidmaatschap” is gedurende een NK Kwalificatietoernooi toegestaan conform 

artikel 1.4 c. Het team waaraan dispensatie wordt verleend blijft in de einstand van het NK 

Kwalificatietoernooi gehandhaafd, maar zal buiten mededinging meespelen en komt derhalve niet in 

aanmerking voor punten voor de Beach Handball Tour ranking. De behaalde organisatie-, prestatie- en Fair 

Play punten worden niet doorgeschoven naar andere teams. 

 

Teams met dispensatie “op basis van lidmaatschap” zijn onverminderd gebonden aan de regeling Beach 

Handball Tour 2022-2023. Indien een toernooi tevens onderdeel uitmaakt van de European Beach Handball 

Tour kan hierop een uitzondering van toepassing zijn (zie artikel 2.21). 

 

2.18 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 het 

NK Kwalificatietoernooi uitgesloten. Indien de scheidsrechters 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 en is de desbetreffende speler of teamofficial uitgesloten voor het gehele NK 

Kwalificatietoernooi. De Tuchtcommissie van het NHV zal vervolgens op basis van het aanvullend rapport 

verder over de zaak beslissen. 

 

Voor deelnemers met dispensatie “op basis van lidmaatschap” (artikel 1.4 c) zal indien noodzakelijk (tevens) 

een beroep worden gedaan op de tuchtregeling van de European Handball Federation (EHF) en/of de 

International Handball Federation (IHF). 

 

2.19 Deelnemende teams dienen tenues in meerdere kleuren mee te nemen naar een NK Kwalificatietoernooi. 

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 keepers 

van de tegenstander. Ook teamofficials dienen een afwijkende kleur te dragen ten opzichte van de spelers 

van de tegenstander. In onderling overleg worden de kleuren waarin de teams spelen bepaald.  

 

Indien teams er in onderling overleg niet uitkomen, wordt de volgende volgorde gehanteerd ter bepaling van 

de tenuekleuren:  

1) het thuisspelende (als eerste genoemde) team kiest de kleur voor de veldspelers, 

2) het uitspelende (als tweede genoemde) team kiest de kleur voor de veldspelers, 

3) het thuisspelende (als eerste genoemde) team kiest de kleur voor de doelverdedigers, 

4) het uitspelende (als tweede genoemde) team kiest de kleur voor de doelverdedigers en 

5) de teamofficials van zowel het thuisspelende als uitspelende team dienen vervolgens een afwijkende  

    kleur te kiezen ten opzichte van de spelers van de tegenstander. 

 

2.20 De Nederlands Kampioen Beach Handball 2023, zowel dames als heren in de Seniorencategorie, wordt 

door het NHV in de gelegenheid gesteld aan de EHF Champions Cup 2023 deel te nemen. 

 

2.21 Indien een toernooi tevens onderdeel uitmaakt van de European Beach Handball Tour zijn er mogelijk 

uitzonderingen ten opzichte van de regeling Beach Handball Tour 2022-2023 van toepassing. Eventuele 

uitzonderingen worden te allen tijde vooraf schriftelijk afgestemd tussen toernooiorganisatie, de 

verantwoordelijke toernooidelegate en het bondsbureau. 

 

 
  

mailto:beachhandball@handbal.nl
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3.  Beach Handball Delegates 

 

3.1 Het bondsbureau is verantwoordelijk voor het toewijzen van tenminste één Beach Handball Delegate voor 

een NK Kwalificatietoernooi. Deze delegate wordt aangemerkt als de toernooidelegate en zal daarmee 

tijdens het toernooi geen nevenfuncties mogen bekleden. De toernooidelegate ontvangt van het NHV een 

vergoeding van € 50,- per dag en een reiskostenvergoeding van € 0,21 per kilometer. 

 

3.2 De toernooidelegate heeft voorafgaand aan het toernooi contact met de toernooiorganisatie om het 

toernooi(reglement) en eventuele bijzonderheden voor te bespreken. De toernooidelegate heeft tijdens het 

NK Kwalificatietoernooi een controlerende functie en is tevens de persoon die de organisatiepunten toekent, 

inzage heeft in de ingeleverde teamopgaves en toeziet op de verwerking van alle uitslagen en standen. De 

toernooidelegate is op de hoogte van de spelregels en reglementen van het Beach Handball en is bevoegd 

om scheidsrechters en/of delegates (in opleiding) tijdens wedstrijden en gedurende het toernooi te 

begeleiden of bij te staan. De toernooidelegate heeft een beslissende functie ten tijde van calamiteiten en 

ingediende protesten. 

 

3.3 Een NK Kwalificatietoernooi kan naast de door het bondsbureau aangewezen toernooidelegate andere 

gekwalificeerde delegates uitnodigen. Deze delegates worden vervolgens aangemerkt als 

wedstrijddelegates. De wedstrijddelegate is op de hoogte van de spelregels en reglementen van het Beach 

Handball en is bevoegd om scheidsrechters (in opleiding) tijdens wedstrijden en gedurende het toernooi te 

begeleiden of bij te staan. De toernooiorganisatie mag wedstrijddelegates een maximale vergoeding geven 

van € 50,- per dag en een reiskostenvergoeding van € 0,21 per kilometer. Organisaties zijn hier echter niet 

toe verplicht. 

 

3.4 Indien de toernooidelegate gedurende het NK Kwalificatietoernooi vaststelt dat het toernooi c.q. de 

toernooiorganisatie niet voldoet aan de door het NHV aan een NK Kwalificatietoernooi gestelde voorwaarden 

(artikel 2.2), dan heeft het bondsbureau het recht het toernooi de status van NK Kwalificatietoernooi te 

ontnemen en zullen er geen punten voor de Beach Handball Tour ranking worden toegekend. 

 

3.5 Ter controle en ondersteuning van de toekenning van de organisatiepunten van het NK Kwalificatietoernooi, 

overlegt de toernooidelegate na afloop een rapportage met diverse (sfeer)foto’s van het toernooi aan het 

bondsbureau. 

 

3.6 De toernooidelegate stuurt binnen twee werkdagen na afloop van het toernooi het delegateverslag in het 

daarvoor bestemde format toe via beachhandball@handbal.nl. De deadline voor toernooien die gespeeld 

worden in het weekend van 17/18 juni is echter maandag 19 juni om 12.00 uur. 
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4.  Organisatie-, prestatie- en Fair Play punten 

 

4.1 Per NK Kwalificatietoernooi kan een deelnemend team organisatie-, prestatie- en Fair Play punten behalen. 

 

4.2 Het aantal organisatie- en prestatiepunten dat een team behaalt is afhankelijk van het aantal 

organisatiepunten van het NK Kwalificatietoernooi en de prestatie van het team. 

 

4.3 Het maximaal te behalen aantal organisatiepunten is 150. De organisatiepunten van het toernooi worden 

als volgt berekend: 

 

NB. Zie bijlage 1 voor een toelichting op de berekening van het aantal organisatiepunten. 

 

Criteria Deelnemers en Competitie 

I. Aantal eventdagen waarop wedstrijden worden gespeeld: 

o 1 dag         0 punten 

o 2 dagen         5 punten 

o 3 of meer dagen        10 punten 

 

II. Aantal categorieën (artikel 1.3): 

o 1 tot 4 categorieën        0 punten 

o 5 tot 8 categorieën        5 punten 

o 9 tot 10 categorieën        10 punten 

 

III. Aantal categorieën met wedstrijden verdeeld over (tenminste) twee eventdagen: 

o Geen enkele categorie       0 punten 

o 1 of 2 categorieën        5 punten 

o 3 of meer categorieën       10 punten 

 

IV. E-jeugd toernooi volgens de jeugd Beach Handball (nieuwe stijl) uitgangspunten: 

o Geen E-jeugd toernooi       0 punten 

o E-jeugd toernooi met tenminste vier deelnemende teams    5 punten 

 

V. Aantal deelnemende teams: 

o Tot en met 20 teams        0 punten 

o 21 tot en met 50 teams       5 punten 

o 51 of meer teams        10 punten 

 

VI. Minimaal aantal wedstrijden per deelnemend team: 

o 4 wedstrijden of minder       0 punten 

o 5 wedstrijden of meer       5 punten 

 
VII. Finale- en/of plaatsingswedstrijden: 

o Niet in alle categorieën worden finale- en/of plaatsingswedstrijden gespeeld 0 punten 

o In alle categorieën wordt tenminste een finalewedstrijd (plaats 1/2) gespeeld 5 punten 

o In alle categorieën worden alle plaatsingswedstrijden uitgespeeld    10 punten 

 
VIII. Uitloop wedstrijden: 

o Meer dan één ronde uitloop       0 punten 

o Minder dan één ronde uitloop       5 punten 

 
Criteria Speelvelden 

IX. Aantal speelvelden: 

o 1 of 2 speelvelden        0 punten 

o 3, 4 of 5 speelvelden        5 punten 

o 6 of meer speelvelden       10 punten 

 

X. Centercourt aanwezig*: 

o Geen centercourt        0 punten  

o Centercourt voldoet aan tenminste 5 criteria     5 punten 

o Centercourt voldoet aan tenminste 8 criteria     10 punten 
* Er zijn criteria opgesteld voor het behalen van deze punten. Zie bijlage 1. 
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XI. Vangnetten achter de doelen: 

o Geen vangnetten achter de doelen (of niet bij alle velden)   0 punten 

o Beperkte vangnetten achter de doelen      5 punten 

o Wel vangnetten achter de doelen       10 punten 

 

Criteria Arbitrage 

XII. Gediplomeerde scheidsrechters (minimaal BHS-2 of in opleiding): 

o Niet op alle (finale)wedstrijden gediplomeerde scheidsrechters   0 punten 

o Gediplomeerde scheidsrechters op alle finalewedstrijden (plaats 1/2)  5 punten 

o Gediplomeerde scheidsrechters op alle wedstrijden    10 punten 

 

XIII. Gediplomeerde delegates (BHD of in opleiding): 

o Niet op alle finalewedstrijden gediplomeerde delegates    0 punten 

o Gediplomeerde delegates op alle finalewedstrijden (plaats 1/2)   5 punten 

 

Criteria Evenement 

XIV. Medische post (verplicht): 

o Voortdurend twee personen met geldig EHBO-diploma aanwezig op het terrein 0 punten 

o Voortdurend bezette post met twee personen met geldig EHBO-diploma  5 punten 

 
XV. Evenementbeleving toernooi*: 

o Geen (extra) aandacht voor evenementbeleving     0 punten 

o Evenementbeleving voldoet aan tenminste 5 criteria    5 punten 

o Evenementbeleving voldoet aan tenminste 8 criteria    10 punten 
* Er zijn criteria opgesteld voor het behalen van deze punten. Zie bijlage 1. 

 

XVI. Overige Beach Handball activiteiten*: 

o Geen overige activiteiten       0 punten 

o Eén andere activiteiten       5 punten 

o Twee of meer andere activiteiten      10 punten 
* Er zijn criteria opgesteld voor het behalen van deze punten. Zie bijlage 1. 

 

XVII. Mannen en vrouwen (ook: jongens en meisjes) spelen gelijktijdig (mixed event): 

o Mannen en vrouwen spelen niet gelijktijdig     0 punten 

o Mannen en vrouwen spelen wel gelijktijdig     5 punten 

 

Criteria Media-aandacht 

XVIII. Media-aandacht voorafgaand en/of gedurende het toernooi: 

o Geen media activiteiten       0 punten 

o Eén tot en met drie media activiteiten      5 punten 

o Vier of meer media activiteiten      10 punten 
* Er zijn criteria opgesteld voor het behalen van deze punten. Zie bijlage 1. 

 

Bonus 

 Event locatie: 

o Het NK Kwalificatietoernooi vindt plaats op een indoor Beach accommodatie 15 punten 

 

Het maximaal te behalen aantal organisatiepunten is 150. Mocht door het toekennen van de bonus op basis 

van de event locatie het aantal organisatiepunten de 150 overstijgen, dan zal ‘slechts’ het maximaal aantal 

van 150 organisatiepunten aan het NK Kwalificatietoernooi worden toegekend. 

 

4.4 Indien de door het bondsbureau aangewezen toernooidelegate het aantal organisatiepunten met 25 punten 

(of meer) lager beoordeeld dan door de toernooiorganisatie voorafgaand aan het evenement via de daarvoor 

bestemde website (www.beachhandball.nl) aangeduid, dan heeft het bondsbureau het recht het toernooi 

c.q. de toernooiorganisatie uit te sluiten als NK Kwalificatietoernooi(organisatie) voor de Beach Handball 

Tour 2023-2024. In geval van onvoorziene situaties beslist het bondsbureau. 

 

4.5 Op een NK Kwalificatietoernooi behalen teams organisatie- en prestatiepunten op basis van de behaalde 

positie in de eindranking van het desbetreffende toernooi. Het maximaal aantal te behalen punten voor de 

Beach Handball Tour ranking is per team per NK Kwalificatietoernooi 315; 150 organisatiepunten, 150 

prestatiepunten en 15 Fair Play punten. Bij de berekening van de punten wordt altijd afgerond naar boven 

op een geheel getal. 

 

http://www.beachhandball.nl/
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4.6 Het maximaal aantal te behalen organisatiepunten is 150. Teams behalen een percentage van de 

organisatiepunten op basis van hun prestatie tijdens een NK Kwalificatietoernooi. Het aantal 

organisatiepunten dat een team krijgt wordt als volgt berekend: 

 

• Aantal organisatiepunten behaald door het toernooi  *  (x / aantal deelnemende teams) 

 

De x is afhankelijk van de positie die een team heeft behaald. Bij de toernooiwinnaar is de x gelijk 

aan het aantal deelnemende teams. De x wordt per lagere positie in de eindranking met 1 

verlaagd. Het “aantal deelnemende teams” betreft het aantal deelnemende teams in de 

desbetreffende categorie. 

 

Wanneer er meer dan 15 teams deelnemen binnen één categorie, dan ontvangen de teams vanaf de 15e 

positie allemaal hetzelfde aantal organisatiepunten (aantal organisatiepunten behaald door het toernooi * 1 

/ 15).   

 

4.7 Het maximaal aantal te behalen prestatiepunten is 150. Teams behalen prestatiepunten op basis van hun 

prestatie tijdens een NK Kwalificatietoernooi. Het aantal punten dat de toernooiwinnaar behaalt wordt als 

volgt berekend: 

 

• Aantal deelnemende teams x 10 

 

Het “aantal deelnemende teams” betreft het aantal deelnemende teams in de desbetreffende 

categorie. 

 

Het aantal prestatiepunten wordt telkens met 10 verminderd naarmate een lagere positie in de eindranking 

wordt ingenomen. Wanneer er meer dan 15 teams deelnemen binnen één categorie, dan ontvangen alle 

teams vanaf de 15e positie 10 prestatiepunten. 

 

NB. Zie bijlage 2 voor een toelichting op de berekening van organisatie- en prestatiepunten (artikel 4.6 en 

4.7). 

 

4.8 Het per categorie hoogste team in het Fair Play klassement ontvangt 15 Fair Play punten. Deze punten 

worden toegevoegd aan het door het desbetreffende team aantal behaalde organisatie- en prestatiepunten. 

 

Tijdens ieder NK Kwalificatietoernooi wordt het Fair Play klassement bepaald op basis van het aantal 

bestraffingen gedurende het NK Kwalificatietoernooi. De punten worden als volgt toegekend: 

 

• Voor iedere uitsluiting krijgt het team één Fair Play bestraffingspunt. 

• Voor een diskwalificatie naar aanleiding van een tweede uitsluiting krijgt het team drie Fair Play 

bestraffingspunten. 

• Voor een directe diskwalificatie krijgt een team zes Fair Play bestraffingspunten. 

 

Het team dat per categorie gemiddeld de minste Fair Play bestraffingspunten per wedstrijd (aantal Fair Play 

bestraffingspunten / aantal gespeelde wedstrijden) heeft gekregen, ontvangt na afloop van het toernooi de 

Fair Play Award. Bij een gelijke eindstand in het Fair Play klassement wordt de eindstand achtereenvolgens 

bepaald door: 

 

1. Het aantal bestraffingspunten in de onderlinge wedstrijd(en) (indien van toepassing); 

2. Het totaal aantal bestraffingspunten; 

3. Wanneer bovenstaande geen uitsluitsel geeft, krijgt het team dat het hoogste staat in de eindranking de 

Fair Play Award uitgereikt. 

 

  



 

____________________________________________________________ 

Regeling Beach Handball Tour 2022-2023 

12 

4.9 Voor de toekenning van de organisatie- en prestatiepunten is het van belang dat er per categorie één 

volledige eindranking wordt opgesteld. Wanneer teams binnen een categorie worden onderverdeeld in 

meerdere poules, is de toernooiorganisatie verplicht om: 

 

a) Ieder team tenminste één kruis- of plaatsingswedstrijd te laten spelen tegen een team uit een 

andere poule, en 

b) Een finalewedstrijd (plaats 1/2) te laten spelen in de desbetreffende categorie. 

 

Indien een categorie met meerdere poules bestaat uit een oneven aantal teams en de grootte van de poules 

bijgevolg niet gelijk is, dan is het laagst geëindigde team in de poule met het grootste aantal teams 

uitgezonderd van de onder a) gestelde verplichting. 

 

De toernooiorganisatie is verantwoordelijk om voorafgaand aan het NK Kwalificatietoernooi aan de 

deelnemende teams te communiceren op welke wijze de eindranking wordt opgesteld. 

 

 

5.  Beach Handball Tour Ranking 

 

5.1 Per categorie wordt er door het bondsbureau één Beach Handball Tour ranking bijgehouden. De rangorde 

in de Beach Handball Tour ranking wordt bepaald door het totaal aantal behaalde punten. 

 

5.2 Van ieder team tellen alle tijdens NK Kwalificatietoernooien behaalde punten gedurende de Beach Handball 

Tour 2022-2023 in de periode van 15 augustus 2022 tot en met 18 juni 2023. Wanneer een team op 

bijvoorbeeld vijf toernooi organisatie-, prestatie- en/of Fair Play punten heeft behaald, worden alle punten 

als totaal weergegeven in de Beach Handball Tour ranking. 

 

5.3 Indien de toernooiorganisatie de uitslag van het toernooi niet binnen drie werkdagen doorgeeft aan het 

bondsbureau, dan heeft het bondsbureau het recht het toernooi de status van NK Kwalificatietoernooi te 

ontnemen en zullen er geen punten voor de Beach Handball Tour ranking worden toegekend. De deadline 

voor toernooien die gespeeld worden in het weekend van 17/18 juni is echter maandag 19 juni om 12.00 

uur. 

 

5.4 Bij een gelijk aantal behaalde punten in de Beach Handball Tour ranking wordt de definitieve rangorde 

achtereenvolgens bepaald door: 

 

1. Het hoogste aantal (organisatie-, prestatie- én Fair Play) punten behaald op één NK Kwalificatietoernooi. 

2. Het op één na hoogste aantal (organisatie-, prestatie- én Fair Play) punten behaald op één NK 

Kwalificatietoernooi. Indien nodig wordt dit herhaald met het op twee na hoogste, op drie na hoogste, 

etc. aantal (organisatie-, prestatie- én Fair Play) punten behaald op één NK Kwalificatietoernooi. Dit dient 

te worden herhaald zolang er een vergelijking mogelijk blijft. 

3. Het totaal aantal Fair Play punten behaald tijdens alle tijdens NK Kwalificatietoernooien. 

4. Het totaal aantal gespeelde NK Kwalificatietoernooien. 

5. Op basis van loting door het bondsbureau. 

 

NB. Zie bijlage 3 voor een toelichting op de berekening van de eindranking bij een gelijk puntenaantal. 
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Bijlage 1 Toelichting op de berekening van het aantal organisatiepunten 

 

Criteria Deelnemers en Competitie 

 

I. Aantal eventdagen waarop wedstrijden worden gespeeld. 

 

Een eventdag telt:  

- bij 2 eventdagen zodra tenminste 30% van het totaal aantal wedstrijden op een dag worden gespeeld, 

- bij 3 of meer eventdagen zodra tenminste 15% van het totaal aantal wedstrijden op een dag worden 

gespeeld. 

 

Naast de categorieën die onderdeel zijn van de Beach Handball Tour (artikel 1.3), worden de wedstrijden 

van de E-jeugd, Gemengde D-jeugd en Gemengde C-jeugd meegerekend. Ook wedstrijden van teams die 

vanwege dispensatiespelers (artikel 2.15, 2.16 en 2.17) buiten mededinging meespelen tijdens het NK 

Kwalificatietoernooi tellen hierin mee. 

 

II. Aantal categorieën (artikel 1.3). 

 

Het aantal categorieën waarin NK Kwalificatiewedstrijden worden gespeeld. De categorieën die onderdeel 

zijn van de Beach Handball Tour staan beschreven in artikel 1.3. Een categorie telt mee wanneer er minimaal 

drie teams deelnemen in de desbetreffende categorie. 

 

III. Aantal categorieën met wedstrijden verdeeld over (tenminste) twee eventdagen. 

 

Aantal categorieën waarbij er bij aanvang van het toernooi op twee of meer eventdagen wedstrijden staan 

ingepland en waarbij de wedstrijden ook daadwerkelijk op meerdere dagen worden gespeeld. Voorkomende 

situaties zoals beschreven onder artikel 2.5 a en/of 2.5 b worden ter beoordeling voorgelegd aan het 

bondsbureau. 

 

IV. E-jeugd toernooi volgens de jeugd Beach Handball (nieuwe stijl) uitgangspunten. 

 

Het E-jeugd toernooi vindt plaats op één van de eventdagen en er dienen tenminste vier teams deel te 

nemen. De wedstrijden worden gespeeld volgens de uitgangspunten van het jeugd Beach Handball (nieuwe 

stijl). 

 

V. Aantal deelnemende teams. 

 

Het aantal deelnemende teams wordt bepaald aan de hand van het aantal ingeschreven teams voorafgaand 

aan de start van het NK Kwalificatietoernooi. Naast de teams in categorieën die onderdeel zijn van de Beach 

Handball Tour (artikel 1.3), worden de teams in de E-jeugd, Gemengde D-jeugd en Gemengde C-jeugd 

meegerekend. Ook teams die vanwege dispensatiespelers (artikel 2.15, 2.16 en 2.17) buiten mededinging 

meespelen tijdens het NK Kwalificatietoernooi tellen hierin mee. Voorkomende situaties zoals beschreven 

onder artikel 2.5 a en/of 2.5 b worden ter beoordeling voorgelegd aan het bondsbureau. 

 

VI. Minimaal aantal wedstrijden per deelnemend team. 

 

Dit wordt beoordeeld aan de hand van het wedstrijdschema dat bij aanvang van het toernooi is vastgesteld 

en waarbij de wedstrijden ook daadwerkelijk worden gespeeld. Met het minimaal aantal wedstrijden wordt 

gekeken naar het minst aantal wedstrijden dat een team in een NK Kwalificatie categorie (artikel 1.3) speelt. 

Ook wedstrijden van teams die vanwege dispensatiespelers (artikel 2.15, 2.16 en 2.17) buiten mededinging 

meespelen tijdens het NK Kwalificatietoernooi tellen hierin mee. Voorkomende situaties zoals beschreven 

onder artikel 2.5 a en/of 2.5 b worden ter beoordeling voorgelegd aan het bondsbureau. 

 

VII. Finale- en/of plaatsingswedstrijden. 

 

Door het spelen van finalewedstrijden (plaats 1/2) worden de winnaars van het NK Kwalificatietoernooi 

bepaald. Door het spelen van alle plaatsingswedstrijden wordt de eindranking van het toernooi bepaald. 
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VIII. Uitloop wedstrijden. 

 

De uitloop van de wedstrijden wordt bepaald aan de hand van de aanvangstijd van de laatste wedstrijd in 

de laatste speelronde ten opzichte van het wedstrijdschema dat bij aanvang van het toernooi is vastgesteld. 

De laatste wedstrijd dient aansluitend aan de voorlaatste wedstrijd te worden ingepland. Bij het bepalen of 

er meer of minder dan één ronde (in tijd) uitloop is, wordt er uitgegaan van de ingeplande tijd van de kortste 

wedstrijdronde gedurende het gehele toernooi. Wanneer het een meerdaags toernooi betreft, wordt per 

eventdag de uitloop bepaald. Mocht het toernooi op één dag meer dan één ronde (in tijd) uitloop hebben, 

dan heeft dit consequenties voor de organisatiepunten. Calamiteiten en overige voorkomende gevallen 

worden ter beoordeling voorgelegd aan het bondsbureau. 

 

Criteria Speelvelden 

 

IX. Aantal speelvelden. 

 

Gemiddeld moeten de speelvelden iedere eventdag minimaal 75% van de tijd in gebruik zijn. Dit wordt 

beoordeeld aan de hand van het wedstrijdschema en geplande overige Beach Handball activiteiten zoals 

bij aanvang van het toernooi zijn vastgesteld. Voor de berekening wordt gekeken naar de tijd tussen aanvang 

van de eerste activiteit en het einde van de laatste activiteit per eventdag. Wanneer tijdens het toernooi per 

eventdag een verschillend aantal speelvelden van toepassing is, wordt er bij de toekenning van punten 

gekeken naar het minste aantal speelvelden op een eventdag. Voorkomende situaties zoals beschreven 

onder artikel 2.5 a en/of 2.5 b worden ter beoordeling voorgelegd aan het bondsbureau. 

 

X. Centercourt aanwezig. 

 

Het behalen van organisatiepunten voor een centercourt is niet mogelijk wanneer het NK Kwalificatie-

toernooi op één veld gespeeld wordt. Er zijn een aantal criteria waarop het centercourt wordt beoordeeld: 

 

o Alle finales worden op het centercourt gespeeld. 

o Afwijkende ligging ten opzichte van andere speelvelden. 

o Officiële EHF/IHF belijning: TV Line System. 

o Vangnetten achter de doelen (tenminste 4 meter hoog en 8 meter breed). 

o Elektronisch (tafel)scorebord. 

o Tribune met tenminste 100 zitplaatsen.  
Een tribune heeft minimaal 2 rijen in de hoogte en per persoon wordt 50 cm zitruimte verwacht.  

VB: bij een tribune van 20 meter lang, bestaat deze uit minimaal 3 rijen. 

o Wedstrijdspeaker, tenminste bij alle finales. 

o Afmetingen conform IHF spelregels (3 meter vrije ruimte rondom het gehele speelveld). 

o Het center court beschikt over speelveldafzetting.4 Bij voorkeur is de speelveldafzetting 

aangekleed met (sponsor)doeken. 

o Publiek kan rondom het gehele speelveld (lange én korte zijdes) staan, zonder dat dit ten koste 

gaat van bijvoorbeeld de wisselzone van het centercourt (of een aanliggend speelveld). 

o Oploopprocedure, tenminste bij alle finales. 
De minimale oploopprocedure ziet er als volgt uit: beide teams stellen zich op in de hoek van het speelveld, 
achter de scheidsrechters en schuin tegenover elkaar. De teams lopen gelijktijdig op en geven elkaar op het 
midden van het veld een high five. 

 

XI. Vangnetten achter de doelen. 

 

Beperkte vangnetten (5): in het midden achter alle doelen bevindt zich een “vangnet” van tenminste 2 meter 

hoog en 6 meter breed. Vangnet (10): in het midden achter alle doelen bevindt zich een “vangnet” van 

tenminste 4 meter hoog en 8 meter breed. Wanneer tijdens het toernooi verschillende vangnetten van 

toepassing zijn, wordt er bij de toekenning van punten gekeken naar het veld dat de minste vangnetten telt. 

Voorbeeld: Een toernooi heeft een centercourt met (maximale) netten, vier velden met bouwhekken en één 

veld zonder vangnet. Zij krijgen 0 punten. 

 
4 De speelveldafzetting dient:  

o Op tenminste twee meter van de zij- en achterlijnen aaneengesloten rondom het gehele speelveld te worden 
aangebracht. Het beperken van de speelveldafzetting tot die zijden van het speelveld waar het publiek zich gebruikelijk 
ophoudt is onvoldoende voor organisatiepunten; 

o Te bestaan uit een vast (drang)hek of een boarding met een hoogte tussen 0,80 en 1,20 meter boven het speelveld; 

o Een voldoende stevige en veilige constructie te hebben zonder scherpe of uitstekende delen. 
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Criteria Arbitrage 

XII. Gediplomeerde scheidsrechters (minimaal BHS-2 of in opleiding). 

 

Er wordt gekeken naar het niveau van de scheidsrechters (behaald diploma of in opleiding) die bij aanvang 

van het toernooi op de wedstrijden van NK Kwalificatie categorieën (artikel 1.3) staan ingepland en of deze 

wedstrijden ook daadwerkelijk door gediplomeerde scheidsrechters (BHS-2 of in opleiding) zijn geleid. 

 

XIII. Gediplomeerde delegates (BHD of in opleiding). 

 

Er wordt gekeken of er delegates (behaald diploma of in opleiding) bij aanvang van het toernooi op de 

finalewedstrijden van NK Kwalificatie categorieën (artikel 1.3) staan ingepland en of deze finalewedstrijden 

ook daadwerkelijk door delegates zijn ondersteund. Het is niet vanzelfsprekend dat de door het bondsbureau 

aangewezen toernooidelegate alle finalewedstrijden kan ondersteunen. Een NK Kwalificatietoernooi kan 

naast deze door het bondsbureau aangewezen toernooidelegate andere gekwalificeerde delegates hiertoe 

uitnodigen. 

 

Criteria Evenement 

 

XIV. Medische post (verplicht). 

 

De medische post is voortdurend bezet met tenminste twee personen met een geldig EHBO-diploma. Het 

is deze personen niet toegestaan om tijdens hun EHBO-dienst een nevenfunctie te bekleden. Daarnaast 

dient de post herkenbaar te zijn voor alle aanwezigen (bijvoorbeeld door middel van banners) en te zijn 

voorzien van voldoende (behandel)ruimte, EHBO-materiaal en koude kompressen (coldpacks of 

vergelijkbaar). 

 

NB. De voortdurende aanwezigheid van twee personen met geldig EHBO-diploma op het terrein is 

gedurende het gehele NK Kwalificatietoernooi verplicht. 

 

XV. Evenementbeleving toernooi. 

 

Er zijn een aantal criteria waarop de evenementbeleving wordt beoordeeld: 

 

o Het evenement vindt plaats op een natuurlijk strand naast een plas, meer, rivier of zee. Hierbij 

dient het zand wel van voldoende kwaliteit te zijn (geen schelpen, stenen, takken e.d.). 

o Eventspeaker: gasten worden welkom geheten en iedere speelronde wordt omgeroepen. 

o Tenminste twee (sport)prijzen per categorie (Fair Play niet meegerekend). 

o Kinderamusement. Bijvoorbeeld een springkussen, een stormbaan, water- en/of spelactiviteiten. 

Dit dient door de toernooiorganisatie gedurende het gehele NK Kwalificatietoernooi 

georganiseerd c.q. aangeboden te worden, waarbij het van belang is dat het kinderamusement 

voldoet aan de wettelijk gestelde veiligheidseisen. 

o Beachflags (tenminste aantal speelvelden x 2 vlaggen). 

o Horecaterras (tenminste 50 zitplaatsen). 

o Voldoende sanitair in de directe nabijheid van de speelvelden: per 8 deelnemende teams per 

speeldag één toilet (met een minimum van 2 toiletten). 

o Eetgelegenheid op het evenemententerrein. 

o Aanbod van gezondere keuzes voor eten en drinken. Meer informatie over gezondere keuzes 

tijdens een evenement is hier te vinden. 

o Voor deelnemers en vrijwilligers is er de mogelijkheid om in de omgeving te overnachten. 

Tenminste 20 personen maken gebruik van deze mogelijkheid. De groepsaccommodatie of het 

kampeerterrein is in de directe omgeving (op loopafstand van de event locatie).  

o Door de organisatie georganiseerde sociale activiteit in de avond voor deelnemers (minimaal 20 

deelnemers). 

 

  

https://www.voedingscentrum.nl/professionals/gezonde-eetomgeving/de-richtlijn-gezondere-eetomgevingen/richtlijn-eetomgevingen-voor-sportlocaties-en-evenementen.aspx
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XVI. Overige Beach Handball activiteiten. 

 

Er zijn een aantal criteria waarop de overige Beach Handball activiteiten* worden beoordeeld: 

 

o F- en/of H-jeugd activiteit tijdens NK Kwalificatietoernooi (min. 12 deelnemers). Tijdens de 

activiteit is 50% van de deelnemers van een andere vereniging dan de organiserende vereniging. 

o Activiteit voor G-Handbal tijdens eventdagen (min. 12 deelnemers). Tijdens de activiteit is 50% 

van de deelnemers van een andere vereniging dan de organiserende vereniging. 

o Beach Handbal clinic voor geïnteresseerden (D- t/m A-jeugd en Senioren) die niet al deelnemen 

aan toernooi (min. 12 deelnemers). Tijdens de activiteit is 50% van de deelnemers van een 

andere vereniging dan de organiserende vereniging. 

o Beach Handball clinic op scholen in de omgeving van de vereniging voorafgaand aan het NK 

Kwalificatietoernooi. Tijdens deze clinic maken scholieren kennis met Beach Handball. De clinic 

wordt gegeven in de vier weken voorafgaand en/of tijdens het toernooi. 

o Regionale informatiebijeenkomst voor verenigingen m.b.t. Beach Handball. Tijdens deze activiteit 

worden verenigingen geïnformeerd over Beach Handball, de competitievormen en/of het verder 

ontwikkelen van Beach Handball binnen de eigen vereniging. De informatiebijeenkomst wordt 

georganiseerd in de vier weken voorafgaand en/of tijdens het toernooi.  

o Begeleiding van cursisten van de Beach Handball Scheidsrechtersopleiding (BHS-2 of BHS-3). 

Tijdens het toernooi worden minimaal twee koppels in opleiding minimaal drie wedstrijden 

begeleid door een bevoegd begeleider (dit ter beoordeling aan het bondsbureau). 

o Workshop voor spelers en/of coaches ter bevordering van het Beach Handball (minimaal 30 

minuten en minimaal 10 deelnemers). Tijdens de workshop is er aandacht voor de Nederlandse 

Beach Handball visie, trainingsopbouw, technieken en tactieken en/of coaching. De workshop 

wordt georganiseerd in de vier weken voorafgaand en/of tijdens het toernooi en minimaal 50% 

van de deelnemers is van een andere vereniging dan de organiserende vereniging. 

 

* De toernooiorganisatie heeft voorafgaand aan het toernooi contact met de toernooidelegate om de 

georganiseerde activiteiten voor te bespreken. De toernooidelegate beslist, al dan niet in overleg met het 

bondsbureau, of de punten behaald zijn. Indien een toernooiorganisatie een activiteit moet annuleren 

vanwege te weinig aanmeldingen, wordt de beoordeling voorgelegd aan het bondsbureau. 

 

XVII. Mannen en vrouwen (ook: jongens en meisjes) spelen gelijktijdig (mixed event). 

 

Op alle eventdagen spelen zowel mannen als vrouwen (ook: jongens en meisjes) en tussen het begin en 

einde van alle categorieën dienen NK Kwalificatiewedstrijden van het andere geslacht gespeeld te zijn.  

 

Criteria Media-aandacht 

 

XVIII. Media-aandacht voorafgaand en/of gedurende het toernooi. 

 

 Er zijn een aantal criteria waarop de media-aandacht* wordt beoordeeld: 

 

o Aandacht op eigen social media voorafgaand aan het toernooi.** 

o Aandacht op eigen social media gedurende het toernooi.*** 

o Livestream van wedstrijden.**** 

o Aandacht in plaatselijke en/of regionale krant. 

o Aandacht op landelijke handbalnieuws website (Handbal Inside, Handbalstartpunt, etc.). 

o Aandacht van plaatselijke en/of regionale TV omroep. 

o Aandacht door een influencer (minimaal 10.000 volgers). 

o Aandacht van landelijke media.***** (telt voor twee activiteiten) 

 
* Met “aandacht” wordt bedoeld dat Beach Handball in het algemeen en/of het NK Kwalificatietoernooi meer positieve bekendheid 

krijgt. De wijze waarop de publiciteit wordt gezocht om het NK Kwalificatietoernooi onder de aandacht te brengen dient (uiterlijk) 

gedurende het toernooi te worden aangetoond bij de door het bondsbureau aangewezen toernooidelegate. 

** Het gebruik van social media kent voorafgaand aan het toernooi tenminste vijfmaal een update over het toernooi. 

*** Het gebruik van social media kent per eventdag tenminste driemaal een update over het toernooi. 

**** De wedstrijden op één of meerdere veld(en) wordt/worden gedurende het gehele evenement online gestreamd. De livestream 

is gepositioneerd en van dusdanige kwaliteit dat het mogelijk is om een wedstrijd goed te kunnen volgen. De link wordt twee 

weken voorafgaand aan het evenement gedeeld met de toernooidelegate en het bondsbureau voor eventuele verdere 

publicatiemogelijkheden. 

***** Landelijke media betreft NOS, RTL, SBS, Ziggo Sport, Viaplay en vergelijkbaar. Andere media worden ter beoordeling 

voorgelegd aan het bondsbureau. 
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Bijlage 2 Toelichting op de berekening van organisatie- en prestatiepunten 

 

In onderstaande rekenvoorbeelden wordt steeds uitgegaan van een NK Kwalificatietoernooi waarbij er 100 

organisatiepunten worden behaald.  

 

Het per categorie hoogste team in het Fair Play klassement ontvangt 15 Fair Play punten. Deze punten worden 

toegevoegd aan het door het desbetreffende team aantal behaalde organisatie- en prestatiepunten. De toekenning 

van deze punten is in onderstaande voorbeelden niet meegenomen. 

 

Bij de berekening van de organisatiepunten wordt afgerond naar boven op gehele getallen.  

 

8 deelnemende teams: 

In een bepaalde categorie spelen 8 teams mee. Het aantal te behalen punten is als volgt: 

Plek van team in eindranking toernooi Prestatie punten Organisatie punten Puntentotaal 

1 80 100  180 

2 70 88  158 

3 60 75  135 

4 50 63  113 

5 40 50  90 

6 30 38  68 

7 20 25  45 

8 10 13  23 

 

De punten zijn hierbij als volgt berekend: 

Nummer 1: 80 prestatiepunten + (100 organisatiepunten * 8/8) = 180 

Nummer 2: 70 + 100 * 7/8 = 158 punten 

Nummer 3: 60 + 100 * 6/8 = 135 punten 

Nummer 4: 50 + 100 * 5/8 = 113 punten 

Nummer 5: 40 + 100 * 4/8 = 90 punten 

Nummer 6: 30 + 100 * 3/8 = 68 punten 

Nummer 7: 20 + 100 * 2/8 = 45 punten 

Nummer 8: 10 + 100 * 1/8 = 23 punten 

 

 

14 deelnemende teams: 

Indien in een bepaalde categorie 14 teams spelen, dan is het aantal te behalen punten als volgt: 

Plek van team in eindranking toernooi Prestatie punten Organisatie punten Puntentotaal 

1 140 100 240 

2 130 93 223 

3 120 86 206 

4 110 79 189 

5 100 72 172 

6 90 65 155 

7 80 58 138 

8 70 50 120 

9 60 43 103 

10 50 36 86 

11 40 29 69 

12 30 22 52 

13 20 15 35 

14 10 8 18 
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24 deelnemende teams: 

Indien in een bepaalde categorie 24 teams spelen, dan is het aantal te behalen punten als volgt: 

Plek van team in eindranking toernooi Prestatie punten Organisatie punten Puntentotaal 

1 150 100 250 

2 140 94 234 

3 130 87 217 

4 120 80 200 

5 110 74 184 

6 100 67 167 

7 90 60 150 

8 80 54 134 

9 70 47 117 

10 60 40 100 

11 50 34 84 

12 40 27 67 

13 30 20 50 

14 20 14 34 

15 en lager 10 7 17 
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Bijlage 3 Toelichting op de berekening van de eindranking bij een gelijk puntenaantal 

 

In onderstaand rekenvoorbeeld wordt aangegeven hoe, in geval van een gelijk aantal punten, de Beach Handball 

Tour (eind)ranking wordt bepaald.  

 

In onderstaand voorbeeld eindigen drie teams op een gelijk puntenaantal in de eindranking: 
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Team 1 x 150 135 x X x 115 400 

Team 2 150 x 75 135 15 25 x 400 

Team 3 180 90 x x x 110 20 400 

 

 

1. Allereerst wordt er gekeken naar het hoogste aantal (organisatie-, prestatie- én Fair Play) punten behaald 

op één NK Kwalificatietoernooi. 

 

In dit geval zal “Team 3” het hoogst eindigen in de ranking omdat dat dit team de ‘hoogste score’ heeft op 

één toernooi (namelijk 180 punten op “Oosterbeek NK Kwalificatie toernooi 2023”). Het brengt echter geen 

duidelijkheid voor wat betreft de tweede plaats in de Beach Handball Tour ranking. 

 

2. Vervolgens wordt er gekeken naar op één na hoogste aantal (organisatie-, prestatie- én Fair Play) 

punten behaald op één NK Kwalificatietoernooi. 

 

“Team 1” en “Team 2” hebben beide 135 punten behaald als op één na hoogste aantal (organisatie-, 

prestatie- én Fair Play) punten op één NK Kwalificatietoernooi. Het brengt derhalve geen duidelijkheid 

voor wat betreft de tweede plaats in de Beach Handball Tour ranking. 

 

3. Vervolgens wordt er gekeken naar op twee na hoogste aantal (organisatie-, prestatie- én Fair Play) 

punten behaald op één NK Kwalificatietoernooi. 

 

“Team 1” heeft met een score van 115 punten een hoger als twee na hoogste aantal (organisatie-, 

prestatie- én Fair Play) punten behaald op één NK Kwalificatietoernooi dan “Team 2” (75). Hierdoor zal 

“Team 1” dus boven “Team 2” eindigen. 

 

 

De Beach Handball Tour eindranking is dan: 

1. Team 3 

2. Team 1 

3. Team 2 

 

 

NB. Mochten bovenstaande stappen nog altijd geen uitkomst bieden, dan dienen stap 2 en 3 te worden herhaald 

zolang er een vergelijking mogelijk blijft (op drie na hoogste, etc.). Vervolgens wordt er gekeken naar het totaal 

aantal Fair Play punten behaald tijdens alle tijdens NK Kwalificatietoernooien, voordat wordt gekeken naar het totaal 

aantal gespeelde NK Kwalificatietoernooien. Mochten al deze stappen niet tot een onderscheid leiden, dan wordt 

de Beach Handball Tour ranking bepaald op basis van loting door het bondsbureau. 


