
Toernooi Reglement Borhave “Albert Mulder” Beachhandball toernooi 2017 
Let op: lees dit helemaal door en bekijk per team goed de rode regels! 
 
SLECHT WEER? In geval van slechte weersomstandigheden wordt er tot een uur voor aanvang van het toernooi 
op onze website www.borhave.nl aangegeven of er eventueel afgelast gaat worden. Zolang dáár geen bericht op 
staat gaat het toernooi wel door.  
 
ADRES EN TELEFOONNUMMER TOERNOOILOCATIE/ORGANISATIE:  
Het toernooi vind plaats op het Webton Beachcomplex gelegen naast Sporthal ’t Wooldrik in Borne.  
Adres:  't Wooldrik 1, 7621 AH  BORNE 
Telefoon/WhatsApp: +31-6-10741160 
 
ALGEMEEN 
 
1. Van ieder deelnemend team levert de teamverantwoordelijke voor aanvang van het NK 
Kwalificatietoernooi een volledig ingevulde teamopgave in bij het wedstrijdsecretariaat met daarop 
vermeld alle deelnemende spelers (max. 12) en teamofficials (max. 4) voorzien van relatiecode, 
rugnummer en geboortedatum. 
 
Op de teamopgave staan tenminste 6 spelers en 1 teamofficial (teamverantwoordelijke) vermeld. Aanvullend houdt 
de teamverantwoordelijke (kopieën van) spelerspasjes c.q. identiteitsbewijzen van alle op de teamopgave vermelde 
personen beschikbaar. Alle spelers dienen te voldoen aan de leeftijdsbepaling van het Nederlands Handbal Verbond. 
De toernooiorganisatie heeft het recht een speler of teamofficial ter controle naar (de kopie van) het spelerspasje 
c.q. identiteitsbewijs te vragen.  
Indien er tijdens één van de wedstrijden wordt afgeweken, dienen deze aanvullingen c.q. wijzigingen, voorafgaande 
aan de nieuwe wedstrijd te worden gemeld aan het wedstrijdsecretariaat. 
 
Per wedstrijd mogen van een team maximaal 10 spelers en 2 officials zich in de wisselzone begeven (van der officials 
mag slechts 1 persoon staan, de rest moet op de knieën in de wisselzone). Als een team meer dan 10 spelers op de 
teamopgave vermeld heeft, mogen de meerdere spelers niet deelnemen aan de partij en zich niet bevinden in de 
wisselzone.  
 
Dispensatie op basis van leeftijd en geslacht is gedurende een NK Kwalificatietoernooi niet toegestaan. 
 
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. 
 
2.  AFMELDINGEN / NIET OP KOMEN DAGEN: Het Borhave “Albert Mulder” Kwalificatietoernooi is onderdeel van 
het NK Kwalificatie Beachtour 2017-2018. 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 na inschrijving is niet mogelijk en wordt als “niet opgekomen” beschouwd, waarna het team een NHV-
sanctie van € 75,00 wordt opgelegd. Indien een team gedurende de Beach Handball Tour drie keer niet is 
opgekomen, wordt het tevens uitgesloten van deelname aan het NK Beach Handball 2018. In geval van onvoorziene 
situaties beslist het NHV. 
 
Indien teams niet zijn opgekomen, komen de wedstrijden van deze teams te vervallen. Indien 
een team zich terug trekt, dient dat team als niet opgekomen te worden beschouwd en komen alle gespeelde 
wedstrijden en nog te spelen wedstrijden te vervallen. Alle teams dienen 5 minuten voor aanvang van de wedstrijd 
bij het veld aanwezig te zijn. 
 
3. Alle deelnemende spelers dienen een nummer te dragen. Zowel aan voorzijde als achterzijde van elke speler moet 
het spelersnummer goed leesbaar zijn. Indien er op de kleding aan die zijde geen nummer aanwezig is, dient speler 
voorzien te zijn van het nummer op bovenarm en bovenbeen (in dat geval met watervaste stift opbrengen). Keepers 
en specialisten dienen afwijkende kleur kleding te dragen. Indien teams zelfde kleur shirts hebben, moet het uitteam 
zorgen voor afwijkende shirts/hesjes. Zorg daarom voor dubbele outfit middels andere kleur shirts/hesjes. 
 



4. Gedurende de wedstrijden is het niet toegestaan om een team time out aan te vragen. 
 
5. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het wedstrijdsecretariaat in samenwerking met de 
waarnemer van het NHV. 
 
6. De D, C, B, A jeugd krijgen kwalificatiepunten voor de Beachhandbaltour. Voor deelname aan ons toernooi krijgt 
elk team sowieso 10 deelname punten voor de NK Beach tour 2018. De teams die in de bovenste helft van de 
einduitslag eindigen ontvangen het totale aantal organisatiepunten aangevuld met prestatiepunten op basis van de 
positie in de einduitslag. 

FAIR PLAY PRIJS 
Beachhandball draait om Fair Play. Plezier, snel en aantrekkelijk spel, en bovenal de gezondheid van de sporters zijn 
hierbij bepalend. Om dit te stimuleren zal er op dit toernooi in elke categorie naast om de punten voor de Beach 
Handball Tour, ook gestreden worden om de Fair Play Prijs. 
 
Wie deze prijs wint, dat wordt bepaald door de scheidsrechters en/of straffen op het wedstrijdformulier. Het gaat 
om respect voor elkaar, je tegenstanders en de scheidsrechters, en voor de flow van het spel. Zorg ervoor dat je op 
de juiste manier verdedigt, frontaal, alleen opvangen en niet duwen. Als je tegenstander een actie inzet voor een 
vlieger of pirouette, geen lichaamscontact. Je mag in de baan van het schot springen om de bal te blokken. Zorg 
ervoor dat je goed wisselt. Gedraag je, zowel in het veld als langs de lijn, sportief naar je tegenstanders, 
scheidsrechters en toernooi-organisatie. 
 
WEDSTRIJDBEPALINGEN 
1. De wedstrijdduur bedraagt 2 x 10 minuten. Het beginsignaal van elke wedstrijd wordt centraal aangeven. Elke 
wedstrijdronde bedraagt 30 minuten waarin de eerste en de tweede set worden gespeeld, eventueel gevolgd door 
de golden goal en/of een shoot out. 
2. Er wordt vanuit gegaan dat de regels van het spel bekend zijn bij spelers en begeleiding. Dit geldt ook voor de 
regels omtrent golden goal en shoot out. Zie regels NHV. 
3. Tussen de velden is geen ruimte voor publiek. Deze ruimte is gereserveerd voor de wedstrijdtafel en de 
wisselruimte. Publiek kan plaatsnemen achter de goals. 
4. Elk team levert voor aanvang van elke wedstrijd 2 eigen beachhandball-ballen.  
Balmaat:  
> de kleinste bal (maat 0) wordt gehanteerd bij Heren-  en Dames-D, Dames-C. 
> 1 maat groter (maat 1) wordt gehanteerd bij Heren-C, Dames- en Heren- B en Dames-A. 
> Teams die geen eigen correcte beachhandball-ballen bij zich hebben kunnen deze huren bij de 
toernooi-organisatie: huurbedrag € 2,50 per bal en een borgsom per bal van € 20,=. De borgsom per bal wordt 
direct terug betaald na einde toernooi bij inlevering van de bal. 
5. Wedstrijdtafel: Elk team levert 1 persoon voor de wedstijdtafel. Deze persoon moet 14 jaar of ouder zijn.  
 
Taken van de wedstrijdtafel:  
> Van beide teams moeten de spelersnummers vóór aanvang wedstrijd ingevuld worden op het wedstrijdformulier,  
> Gedurende de wedstrijd wordt de score dubbel bijhouden (1 persoon het scorebord, de andere op papier) 
> Degene die op papier de stand bijhoudt noteert “/” door het spelersnummer van de betreffende speler bij een 1e 
uitsluiting, een “X” bij de 2e uitsluiting van de betreffende speler en houdt vervolgens de “rode wedstrijdtafel-kaart” 
omhoog zodat de scheidsrechters weten dat de tijdelijk uitgesloten speler de rode kaart getoond moet worden.   
 
RECHTSPRAAK 
Bij strafbare diskwalificatie zal de normale strafprocedure als omschreven in het Huishoudelijk Regelement van het 
NHV, Hoofdstuk 8, van toepassing zijn. Scheidsrechters zijn verplicht om rapport op te maken op het 
wedstrijdformulier. 


