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Reglement Kabouterbeachfeest (jeugd Beach Handball toernooi) 

1. Fair Play is bij het Beach Handball heel belangrijk. Op de Klaverblad Eksplosion ’71 BeachCup 2019 staat 

dan ook tijdens het kabouterbeachfeest het spelplezier voor alle handballertjes volop centraal. De H- en F-

jeugd teams zijn samen ingedeeld in één poule. Houd dus rekening met elkaar en met het spelplezier van 

een ander. 

2. Bij Beach Handball bij de H- en F-jeugd is de afmeting van het veld 21 x 12 meter. Het doelgebied is 5 meter. 

3. De speeltijd van de H- en F-jeugd wedstrijden en het spellencircuit bedraagt op de Klaverblad Eksplosion 

’71 BeachCup 2019 1x 10 minuten. Na afloop van de wedstrijden worden er géén Shoot-Outs gespeeld. 

4. Het aantal spelers bij het Beach Handball (H- en F-jeugd) zijn 3 veldspelers en 1 keeper. De keeper heeft 

geen afwijkend shirt aan, iedereen mag op doel. Spelers mogen alleen in de verdediging het speelveld 

betreden, er wordt dus eerst verdedigd en daarna aangevallen. Na het afsluiten van de eigen aanval is er 

de keuze: terug naar de verdediging of wisselen (het speelveld verlaten). 

5. De wedstrijden van de H- en F-jeugd worden tijdens de Klaverblad Eksplosion ’71 BeachCup 2019 gespeeld 

zonder spelleider. Per team mag één coach gedurende de wedstrijd het veld betreden om de spelers te 

begeleiden en bij lichte “overtredingen” het spel te stoppen om uitleg te geven, waarna deze speler zijn spel 

weer mag vervolgen. Bij zwaardere overtredingen (bijv. hangen aan schotarm of duwen in de rug) zien wij 

graag dat de speler door de coach even uit het veld wordt gehaald om hem/haar hierop aan te spreken en 

uitleg te geven.  

6. Bij de H- en F-jeugd wedstrijden is geen scorebord aanwezig en wordt er geen ranglijst bijgehouden. 


