
Borhave “Albert Mulder” Beachtoernooi 2015 
Datum: zaterdag 5 september. 
Locatie: Webton Beach Center, gelegen naast Sporthal ’t Wooldrik in Borne. 
 
WEDSTRIJDBEPALINGEN  

 
1. De wedstrijden worden gespeeld volgens de spelregels NHV Beach Handball. 

 
2. Teams, scheidsrechters en tafeldienst dienen uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de wedstrijd bij het 

veld klaar te staan. 
 

3. Van ieder deelnemend team levert de teamverantwoordelijke voor aanvang van het toernooi 
een volledig ingevulde teamopgave in met daarop vermeld alle deelnemende spelers en 
teamofficials voorzien van NHV-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 10, voor het 
aantal teamofficials geldt een maximum aantal van 2.  
 

4. Aanvullend levert de teamverantwoordelijke kopieën aan van de spelerspasjes c.q. 

identiteitsbewijzen van alle op de teamopgave vermelde personen. De toernooileiding 
controleert de teamopgaves en identiteit van alle op de teamopgaves vermelde personen. 
Indien nodig wordt een speler of teamofficial bij het secretariaat gevraagd ter controle. Hierbij 
dient de speler c.q. teamofficial het originele spelerspasje c.q. identiteitsbewijs te kunnen 
tonen.  

 
5. Alleen spelers en teamofficials die op de teamopgave staan zijn speelgerechtigd tijdens het 

Borhave “Albert Mulder” Beachtoernooi 2015. De teamopgave zoals voor aanvang van het 
toernooi ingeleverd is bindend voor het gehele toernooi, vervanging is niet toegestaan. 
Gedurende het toernooi kan de teamopgave worden aangevuld tot en met 10 spelers en 2 
officials, na een onderbouwd verzoek bij en goedkeuring door de toernooileiding.  

 
6. Omdat de aan ons toernooi toegewezen NHV rankingpunten meetellen voor de NHV ranking in 

aanloop naar het NK Beach 2016, gelden de volgende leeftijdscategorieën voor het Borhave 
“Albert Mulder” Beachtoernooi 2015:  
• D-Jeugd, geboren 2003 en 2004  
• C-Jeugd, geboren 2001 en 2002  
• B-Jeugd, geboren 1999 en 2000  

 
7. Dispensatie op basis van leeftijd is NIET toegestaan !! Indien blijkt dat een team tóch 

met een te oude speler in een leeftijdscategorie deel neemt of deelgenomen heeft, volgt 
diskwalificatie voor dit team en zal het team uit de eindklassering verwijderd worden. 

 
8. Om jongensteams toch een beachtoernooi te kunnen aanbieden worden teams met jongens  

in het meisjes-toernooi toegelaten. Teams waarin één of meer jongens meedoen, spelen 
echter buiten mededinging mee: dat wil zeggen: op papier verliezen ze puntloos alle 
wedstrijden, eindigen als 4e in hun poule en als laatste in de eindranking. 

 
9. Een speler kan slechts op de teamopgave van één team binnen een bepaalde leeftijds-

categorie worden geplaatst. Het is niet toegestaan om voor meerdere teams binnen dezelfde 
categorie uit te komen. Het is wel toegestaan om voor meerdere teams, uitkomend in 
verschillende categorieën uit te komen mits men voor die leeftijdscategorie niet te oud is (zie 
reglement punt 6). 

 
10. Het spelen met rugnummers (eventueel duidelijk leesbaar met stift op bovenarm en bovenbeen) is 

verplicht. De rugnummers 1 t/m 99 moeten van voor- en achterkant duidelijk zichtbaar zijn. Elk 
nummer is speler gebonden en staat aldus op de teamopgave vermeld. 

 
11. Alle spelers spelen op blote voeten. Het dragen van sokken en sportbandages is toegestaan. 

Sportschoenen of ander schoeisel en spelen met een onbeschermde brace is niet toegestaan. 
 

12. Het uitspelende team is verantwoordelijk voor reserveshirts. 
 

13. Tijdens de wedstrijden is het niet toegestaan een team time-out aan te vragen. 



 

POULE-wedstrijden: 
 
14. De wedstrijd bestaat uit twee sets, met elk hun eigen scoreverloop. Elke set duurt in de poule 

7 minuten. Eindsignaal eerste set is tevens begin signaal 2e set. Het aanvang-, wissel- en 
eindsignaal worden centraal aangegeven. Tijdens poule partijen worden er géén “golden 
goals” en/of “shoot-outs” gehouden. 
 

15. Het team dat een set wint in de poule verdient daarmee 2 punten. Indien een set gelijk eindigt 
ontvangen beide teams 1 punt voor deze set. Mogelijke einduitslagen zijn daardoor: 4-0, 3-1, 
2-2 (en andersom). 
  

16. Teams eindigen in de poule al na gelang ze setpunten verdient hebben. Mochten teams gelijk 
geëindigd zijn, dan geldt het onderlinge resultaat als doorslaggevende factor. Indien dit ook 
gelijk is, of indien onderling resultaat geen uitsluitsel geven kan, dan is het doelsaldo over alle 
poule-partijen doorslaggevend. Mocht ook dit laatste uiteindelijk gelijk zijn, dan is het totaal 
aantal voor-doelpunten bepalend. 

 

Na de poulewedstrijden: finalewedstrijden en eindklassering: 
 

17. Na de poules spelen alle teams nog 2 eindklasseringswedstrijd.  
• De nummers 1 van elke poule bepalen wie er 1, 2, 3 en 4 worden in de einduitslag.  
• De nummers 2 van elke poule bepalen wie er 5, 6, 7 en 8 worden in de einduitslag.  
• De nummers 3 van elke poule bepalen wie er 9, 10, 11 en 12 worden in de einduitslag.  
• De nummers 4 van elke poule bepalen wie er 13, 14, 15 en 16 worden in de einduitslag. 

 
18. Elke set in een finalewedstrijd duurt 10 minuten. 

 
19. Indien er bij een finalewedstrijd een set gelijk eindigt, wordt deze verlengd met een 

zogenaamde golden goal (GG). 
 

20. Indien in finalewedstrijd beide teams een set gewonnen hebben, volgt er een shoot-out 
(S.O.), één tegen de doelverdediger”. Deze zullen volgens de NHV-beachhandbal-spelregels 
verlopen. 

 
21. Indien er op géén van de velden een G.G. of S.O. benodigd is, dan zullen de tijden naar voren 

gehaald worden van de daarop volgende partijen zodat minimaal wachttijd benodigd is voor 
het verdere toernooiverloop. Aanvangstijden voor elke leeftijdscategorie blijft onveranderd (D-
jeugd 09:00 uur, C-jeugd 13:00 uur en B-jeugd 17:00 uur). 

 
22. Toernooi-deelnamekosten bedraagt per team € 15,00. Deze moet vóór 22 augustus 2015 

overgemaakt zijn op ons Bankrekeningnummer van HV Borhave, (IBAN)  
NL33RABO0309466806 onder vermelding van “Opgave Beachhandbaltoernooi 2015″ en 
daarbij het totaal aantal opgegeven teams. Teams zijn alleen speelgerechtigd indien vooraf 
het toernooigeld voldaan is. 

 
23. Indien een team niet is opgekomen, komen de wedstrijden van dit team te vervallen. Indien 

een team zich tijdens het toernooi terugtrekt, dient dat team als niet te zijn opgekomen te 
worden beschouwd en komen de reeds gespeelde en nog te spelen wedstrijden van dit team 
te vervallen. Het niet opgekomen team, respectievelijk het team dat tijdens het toernooi als 
niet opgekomen wordt beschouwd, kan geen aanspraak maken op het door hen betaalde 
inschrijfgeld. Onvoorziene situaties worden ter beoordeling voorgelegd aan de toernooileiding. 

 
24. Indien er tijdens de wedstrijd onenigheid over de stand bij de wedstrijdtafel ontstaan is, 

beslist de scheidsrechter wat op dat moment de stand behoort te zijn. 
    
25. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de toernooiorganisatie. 

 

 

 
 



 
 

 
Wedstrijdtafel: 
 
Bij de wedstrijdtafel liggen de volgende attributen: 

• Map met scoreformulieren 
• Pennen, fluit en rode kaart 

 
De taken van de wedstrijdtafel: 

• Aanwezigheid van de teams controleren 
• Tijdens de wedstrijd het bijhouden van de score op het scoreformulier. 
• Het bijhouden van de straffen op het scoreformulier: Noteer bij de 1e straf het 

rugnummer van de gestrafte persoon, 2e straf is een kruis door hetzelfde rugnummer en 
dus diskwalificatie!! 

• Het aangeven van de diskwalificatie van een speler door het hooghouden van de rode 
kaart!! 

• Direct na de wedstrijd het scoreformulier inleveren bij het wedstrijdsecretariaat. 
 

 

 

 
Overige toernooizaken: 
 
Indien de weersvoorspellingen te slecht zijn, beslist de organisatie of het toernooi doorgaat. 
En kun je via de site www.borhave.nl nagaan of het toernooi doorgaat. 
 
Er is beperkte kleedruimte aanwezig, er zijn geen douches dus het is verstandig als de 
sporters in trainingspakken naar het toernooi komen. 
 
Catering: de catering is in handen van de Stichting Webton Beachcenter Borne, die het terrein 
aan ons verhuurd heeft voor deze dag: 

- Koffie & Thee: € 1,00 
- Frisdranken: € 1,50 

- Snack: € 1,50 
 
De deelnemers worden verzocht het terrein netjes en schoon te houden en het afval te 
deponeren in de daarvoor bestemde afvalbakken. 


