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Toernooireglement 

 
1. Algemeen 

1.1 De Klaverblad Eksplosion ’71 BeachCup 2022 is een gecombineerd NK Kwalificatie- (heren en dames D- tot 

en met A-jeugd en Senioren) en Breedtesporttoernooi (E- en gemengde D-jeugd), dat deel uitmaakt van de 

Beach Handball Tour van het Nederlands Handbal Verbond (NHV). Op de Klaverblad Eksplosion ’71 

BeachCup is tevens de Regeling Beach Handball Tour 2021-2022 van het NHV van toepassing. 

 

1.2 Ieder team c.q. teamverantwoordelijke dient op de hoogte te zijn van de bepalingen in dit toernooireglement 

en in de Regeling Beach Handball Tour 2021-2022 van het NHV. 

 

1.3 De verantwoordelijkheid voor de controle op een correcte naleving van dit toernooireglement en de Regeling 

Beach Handball Tour 2021-2022 van het NHV berust bij de toernooileiding. 

 

1.4 De toernooileiding 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 van het NHV. 

 

1.5 Het inschrijfgeld voor de Klaverblad Eksplosion ’71 BeachCup 2022 bedraagt 20 euro voor 

breedtesportteams en 25 euro voor NK Kwalificatieteams. Met de aanmelding verplicht het team zich tot 

betaling van het vastgestelde inschrijfgeld. Restitutie van inschrijfgeld is niet mogelijk. 

 

1.6 Deelnemende teams dienen het inschrijfgeld voorafgaand aan de Klaverblad Eksplosion ’71 BeachCup 2022 

te voldoen (artikel 1.5). Indien er wedstrijden worden gespeeld voordat een team aan deze financiële 

verplichting heeft voldaan, dan heeft het betreffende team de wedstrijd met 0-2 (0-10 en 0-10) verloren. 

 

1.7 Afmelden na inschrijving is binnen twee maanden voorafgaand aan de Klaverblad Eksplosion ’71 BeachCup 

2022 niet meer mogelijk en wordt als “niet opgekomen” beschouwd, waarna het team door het NHV een 

sanctie van 75,00 euro wordt opgelegd. (Deze sanctie geldt uitsluitend voor teams ingeschreven in het NK 

Kwalificatietoernooi.) 

  



 

1.8 Indien er tijdens de Klaverblad Eksplosion ’71 BeachCup 2022 in een categorie gespeeld wordt in twee (of 

meer) poules, dan geschiedt de poule-indeling op basis van een aangekondigde openbare loting. Indien er 

binnen één categorie twee teams van dezelfde vereniging deelnemen aan de Klaverblad Eksplosion ’71 

BeachCup 2022, zullen zij in verschillende poules worden ondergebracht. 

Het staat de toernooileiding vrij om in voorkomende gevallen af te wijken van deze werkwijze. 

1.9 De leiding van de D-, C-, B- en A-jeugd en Senioren wedstrijden berust bij de door de toernooileiding 

aangewezen scheidsrechters. E-jeugd wedstrijden worden geleid door een door het eerstgenoemde 

(“thuisspelende”) team aangewezen scheidsrechter. 

 

1.10 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 

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 aantal van 4.  

 

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 een originele (digitale) spelerspas c.q. identiteitsbewijs te kunnen tonen. 

 

Om als team deel te nemen aan de Klaverblad Eksplosion ’71 BeachCup 2022 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 NHV, of 

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

federaties en in het bezit te zijn van de Nederlandse identiteit. 

 

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 12 

spelers en 4 officials, na een onderbouwd verzoek bij en goedkeuring door de toernooileiding. 

 

De geldende leeftijdscategorieën zijn als volgt: 

 

E-Jeugd, geboren 2011 en 2012 

D-Jeugd, geboren 2009 en 2010 

C-Jeugd, geboren 2007 en 2008 

B-Jeugd, geboren 2005 en 2006 

A-Jeugd, geboren 2003 en 2004 

Senioren, geboren vanaf 2002 en ouder 

 

1.11 Dispensatie op basis van geslacht is gedurende de Klaverblad Eksplosion ’71 BeachCup 2022 niet 

toegestaan.  

 

1.12 Dispensatie op basis van leeftijd is gedurende de Klaverblad Eksplosion ’71 BeachCup 2022 wel toegestaan. 

Het team waaraan dispensatie wordt verleend, zal echter buiten mededinging meespelen en komt derhalve 

niet in aanmerking voor punten voor de Beach Handball Tour ranking. De uitslagen van dit team zullen wel 

gehandhaafd blijven, echter wordt het team na afloop van het toernooi naar de laatste plaats in de ranking 

teruggezet. De overige teams schuiven vervolgens één plaats op naar boven. 



 

 

1.13 Een speler kan slechts op de teamopgave van één team binnen een bepaalde leeftijdscategorie worden 

geplaatst. 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. 

 

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

wisselzone begeven, waarvan slechts één het is toegestaan te staan. Daalt het aantal spelers van een team 

in een wedstrijd beneden de 4, dan is de wedstrijd ten einde en verliest het betreffende team de wedstrijd 

met 0-2 (0-10 en 0-10) ongeacht de uitslagen en/of de stand in de set. 

 

1.15 Indien scheidsrechters worden genoodzaakt een wedstrijd te staken, door toedoen van spelers en/of 

teamofficials van één of van beide teams, dan wordt het schuldige team respectievelijk de schuldige teams, 

beschouwd als niet te zijn opgekomen en uitgesloten voor het gehele vervolg van de Eksplosion ’71 

BeachCup 2022. De Tuchtcommissie van het NHV zal vervolgens op basis van het aanvullend rapport verder 

over de zaak beslissen. 

 

Uitgezonderd hiervan is de situatie zoals bedoeld in spelregel 4:2. Het betreffende team heeft dan de 

wedstrijd met 0-2 (0-10 en 0-10) verloren (artikel 1.14). 

 

1.16 Indien een team op het aanvangstijdstip van een wedstrijd niet aanwezig is of niet speelklaar is, bijvoorbeeld 

omdat het team niet kan starten met tenminste 6 spelers, dan wordt het team beschouwd als niet te zijn 

opgekomen. Indien het niet op tijd verschijnen is veroorzaakt door overmacht - dit ter beoordeling door de 

toernooileiding - kan worden besloten de wedstrijd(en) van het betreffende team, op een later tijdstip van de 

dag vast te stellen. 

 

1.17 De in het programma eerstgenoemde teams worden als thuisspelend beschouwd. De uitspelende teams 

dienen voor afwijkende tenuekleuren te zorgen. De tenuekleuren van de keepers dienen afwijkend te zijn 

van de spelers van het eigen team en de spelers en keepers van de tegenstander. 

 

1.18 Het is gedurende de Klaverblad Eksplosion ’71 BeachCup 2022 niet toegestaan een team time-out aan te 

vragen. 

 

1.19 In tegenstelling tot de IHF Beach Handball spelregels is het toegestaan om tijdens de Klaverblad Eksplosion 

’71 BeachCup 2022 sport- en sandsocks van uitsluitend zacht materiaal te dragen. Hiervoor dient 

voorafgaand aan de wedstrijd toestemming te worden gevraagd aan de scheidsrechters. Bij twijfel worden 

de sport- c.q. sandsocks ter beoordeling voorgelegd aan de toernooileiding. 

 

1.20 Het dragen van hoofd-/gezichtsbeschermers, armbanden, horloges, ringen, halskettingen, oorbellen, brillen 

zonder band om de bril op zijn plaats te houden of met een hard montuur en alle andere dingen die gevaar 

voor de spelers op kunnen leveren, zijn verboden. 

 

Het dragen van de volgende accessoires is toegestaan: 

• Hoofdbanden gemaakt van zacht elastisch materiaal 

• Petten, mits de klep naar achteren wijst 

• Zonnebrillen (kunststof, met band om de bril op zijn plaats te houden) 

• Therapeutische braces of bandages van of voldoende bedekt met zacht materiaal 

 



 

In alle bovenstaande gevallen dient voorafgaand aan de wedstrijd toestemming te worden gevraagd aan 

de scheidsrechters. Bij twijfel worden de accessoires ter beoordeling voorgelegd aan de toernooileiding. 

 

1.21 Indien niet beschreven in dit toernooireglement gelden de IHF Beach Handball spelregels versie 3 oktober 

2021. 

 

1.22 Ieder team vaardigt één persoon af in de rol van secretaris of tijdwaarnemer voor de eigen wedstrijden. 

 

1.23 In alle gevallen waarin dit toernooireglement niet voorziet beslist de toernooileiding. 

 

2. Wedstrijdbepalingen 

2.1 Er wordt gespeeld volgens de IHF Beach Handball spelregels versie 3 oktober 2021. 

 

2.2 Bij elke wedstrijd dienen minstens vier wedstrijdballen aanwezig te zijn die voldoen aan de regels. Ieder team 

dient hiervoor voorafgaand aan de wedstrijd twee wedstrijdballen beschikbaar te stellen. De twee 

reserveballen bevinden zich achter beide doelen. De derde reservebal bevindt zich bij de wedstrijdtafel. 

 

2.3 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 

 

2.4 De wedstrijdduur bedraagt 2 x 10 minuten en 5 minuten pauze. Er wordt geen centraal begin- en eindsignaal 

gegeven. De verantwoordelijkheid voor de controle op de speeltijd berust bij de scheidsrechters en de 

secretaris/tijdwaarnemer. 

 

2.5 Is aan het einde van een set de stand gelijk, dan volgt een beslissing door het spelen van een Golden Goal.  

 

2.6 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. Deze Shoot Out wordt tijdens de poulefase te allen 

tijde uitgespeeld tot en met een minimum aantal pogingen van 5 per team, tenzij het aantal speelgerechtigde 

spelers tot 4 is gedaald, ook al is de beslissing na een eerdere poging al verkregen. Indien een (kruis)finale 

of plaatsingswedstrijd beslist wordt door middel van een Shoot Out, wordt de wedstrijd direct beëindigd zodra 

er een beslissing is verkregen. 

 

2.7 Bij winst ontvangt een team 2 punten. Bij verlies ontvangt een team 1 (2-1 verlies) of 0 (2-0 verlies) punt(en). 

Bij een gelijke eindstand in de poule wordt de eindstand eerst bepaald door het aantal gewonnen wedstrijden, 

daarna door het onderlinge resultaat, gevolgd door het resultaat in sets (aantal sets voor minus aantal sets 

tegen) en het doelsaldo in sets (aantal doelpunten voor minus aantal doelpunten tegen). 

 

2.8 Zowel de winnaars als de finalisten van de Eksplosion ’71 BeachCup 2022 ontvangen na afloop van het 

toernooi een beker. 



 

3. Fair Play Award 

3.1 De Fair Play van ieder team wordt bepaald op basis van de Fair Play puntenbeoordeling door de 

scheidsrechters minus het aantal bestraffingen gedurende de Eksplosion ’71 BeachCup 2022. 

• De scheidsrechters van de wedstrijd beoordelen beide teams op Fair Play door middel van een 

puntenbeoordeling van 1 (geen Fair Play) tot en met 5 (uitstekende Fair Play), 

• Voor iedere uitsluiting krijgt het team één Fair Play punt aftrek, 

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

aftrek, 

• Voor een directe diskwalificatie krijgt een team zes Fair Play punten aftrek. 

 

3.2 Bij een gelijke eindstand in het Fair Play klassement wordt de eindstand bepaald door het puntentotaal uit 

de beoordelingen van de scheidsrechters, gevolgd door het minste aantal directe diskwalificaties, daarna 

door het minste aantal uitsluitingen. 

 

3.3 Het team dat de meeste Fair Play punten krijgt toegekend, ontvangt na afloop van het toernooi de Fair Play 

Award. Per categorie wordt er een Fair Play Award uitgereikt. 

 

4. Rechtspraak 

4.1 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 de Klaverblad Eksplosion ’71 BeachCup 2022 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 vervolg van de Eksplosion ’71 BeachCup 

2022. De Tuchtcommissie van het NHV zal vervolgens op basis van het aanvullend rapport verder over de 

zaak beslissen. 

 

4.2 Indien een team een protest wil indienen, dient deze uiterlijk 30 minuten na afloop van de wedstrijd door de 

toernooileiding te zijn ontvangen. 

Protesten zijn niet mogelijk in de volgende situaties:  

a. Datum, tijd en plaats van de wedstrijd  

b. Nominatie van scheidsrechters en secretaris/tijdwaarnemer 

c. Beslissingen van scheidsrechter in overeenstemming met de IHF Beach Handball spelregels  

d. Resultaten van de wedstrijden zoals op schrift zijn aangeleverd en bekend zijn bij de toernooileiding 

4.3 Indien een door de toernooileiding gedane uitspraak niet wordt opgevolgd, wordt het team uitgesloten van 

verdere deelname en zijn de maatregelen als onder artikel 1.15 van toepassing. 

 


