
 

Wijzigingen Reglementen  
. 

 

Artikel Oud Nieuw Motivatie 

3.6.1.1  
- sub 5 

Klasse: Eredivisie, Eerste divisie, Tweede divisie, 
Derde divisie 

Klasse: Eredivisie, Topdivisie, Eerste divisie, Tweede 
divisie, Derde divisie 

Invoeging van een extra niveau 
tussen Ere- en 1e divisie. 

3.6.1.1 
- sub 19 

Nieuw Supervisor: een door de Organisator aangestelde 

functionaris die de hoofdscheidsrechter vervangt indien 

laatstgenoemde partij is in een protestzaak.  

Verduidelijking van nog niet 
eerder omschreven rol.  

3.6.1.5 Jaarlijks wordt tijdens één weekend het 
Nederlands Kampioenschap gespeeld. 

Jaarlijks wordt tijdens één weekend het Nederlands 
Kampioenschap gespeeld. Daarnaast kan het zijn dat er 
een Nederlands Kampioenschap Indoor wordt gespeeld. 

Benoeming van het NK Indoor. 

 

3.6.3.12 Voor deelname aan het Nederlands 
Kampioenschap worden teams uitgenodigd 
door de Organisator op basis van de volgende 
criteria (in volgorde): 
Indien wordt gespeeld in dezelfde 

samenstelling: 

1. teams die tijdens het Beachseizoen een 
Eredivisietoernooi hebben gewonnen 
en hebben deelgenomen aan minimaal 
drie toernooien in de Eredivisie of 
Eerste divisie;  

Voor deelname aan het Nederlands Kampioenschap 
worden teams uitgenodigd door de Organisator op basis 
van de volgende criteria (in volgorde): 
Indien wordt gespeeld in dezelfde samenstelling: 

 

1. teams die sinds het vorige Nederlands 
Kampioenschap  een Eredivisietoernooi hebben 
gewonnen en hebben deelgenomen aan 
minimaal drie toernooien in de Eredivisie of 
Topdivisie;  

Aanpassing omdat het NK niet 
altijd aan het einde van het 
seizoen wordt gespeeld. 
Toernooien die nog na het NK in 
het voorgaande seizoen hebben 
plaats gevonden worden nu in 
ieder geval meegenomen. 

Vanwege invoeging Topdivisie. 

 



 

2. het team dat kampioen is geworden bij 
het Nationale Kampioenschap Jeugd 
Beach onder 21 jaar;  

3. de titelhouder van het voorgaande 
seizoen. 

2. het team dat kampioen is geworden bij het 
Nationale Kampioenschap Jeugd Beach onder 21 
jaar;  

3. de titelhouder van het voorgaande seizoen.   

 

Voor het Nederlands Kampioenschap Indoor Beach 

blijven bovengenoemde leden 1 en 2 buiten toepassing. 

 

Deze wijze van indelen zal niet 
worden gehanteerd voor het NK 
Indoor. Alleen de titelhouder 
van het voorgaande seizoen 
heeft het recht deel te nemen. 
Daarna vindt de indeling plaats 
o.b.v. Rankingpunten. 

3.6.5.1 De Organisator streeft ernaar om tijdens een 
Ronde altijd een Eredivisie, Eerste divisie, 
Tweede divisie en Derde divisie te laten 
spelen. Hierbij wordt de Eredivisie zoveel 
mogelijk op zaterdag (kwalificatie) èn zondag 
gespeeld en de Eerste divisie, Tweede divisie 
en Derde divisie op zaterdag of zondag. 

De Organisator streeft ernaar om tijdens een Ronde 
altijd een Eredivisie, Topdivisie, Eerste divisie, Tweede 
divisie en Derde divisie te laten spelen. Hierbij wordt de 
Eredivisie zoveel mogelijk op zaterdag (kwalificatie) èn 
zondag gespeeld en de Topdivisie, Eerste divisie, 
Tweede divisie en Derde divisie op zaterdag of zondag. 

Vanwege invoeging Topdivisie. 

 

3.6.5.12 Na een afmelding als bedoeld in artikel 
3.6.5.10 moet de betreffende speler binnen 
vijf dagen een medische verklaring overleggen 
aan de Organisator. Zodra aan deze 
verplichting is voldaan, kan de speler 
deelnemen aan de beachvolleybal competitie. 
De Organisator heeft het recht de speler te 
verplichten een herkeuring bij de bondsarts te 
ondergaan. Indien na de afmelding het team in 
zijn geheel niet meedoet aan het Toernooi, is 
verder geen medische verklaring nodig. 

Vervallen Dit kan onvoldoende worden 
gehandhaafd aangezien er door 
de behandelend arts géén 
medische verklaringen 
afgegeven mogen worden. 



 

  

3.6.5.13 Indien een speler zich op grond van artikel 
3.6.5.10 afmeldt na de Afmelddeadline kan zijn 
teamgenoot, na toestemming van de 
Organisator, met een andere speler 
deelnemen: 
 

 

 

 

 

Deze wijziging dient gelijktijdig met de 
afmelding plaats te vinden. Het 
Wedstrijdprogramma blijft ongewijzigd. 

Indien een speler zich op grond van artikel 3.6.5.10 
afmeldt na de Afmelddeadline kan zijn teamgenoot, na 
toestemming van de Organisator, met een andere 
speler deelnemen mits aan de volgende voorwaarden 
wordt voldaan: 

1. de vervangende speler is dat weekend nog niet 
ingedeeld voor een ander toernooi; 

2. het aantal Rankingpunten van het nieuwe team 
ligt hoger dan het hoogst gerankte team dat níet 
voor het betreffende toernooi is geplaatst. 

Deze wijziging dient gelijktijdig met de afmelding plaats 

te vinden. Het Wedstrijdprogramma blijft ongewijzigd. 

Hiermee wordt oneigenlijk 
gebruik van de blessureregeling 
zo veel als mogelijk tegen 
gegaan zonder de mogelijkheid 
weg te nemen om bij een 
blessure toch met een 
vervangende speler deel te 
kunnen nemen.  

3.6.7.5 De teams dienen uniform gekleed te zijn in 
een tenue voorzien van een nummer.  
Indien de Promotor (een deel van) het tenue 
beschikbaar stelt, zijn teams vanaf het 
moment van betreden van het speelveld 
verplicht het beschikbaar gestelde tenue te 
dragen. 
In de Eerste en Tweede divisie kan het 
nummer ook op de arm of het been 
geschreven worden. In de Tweede divisie en 
lager is uniformiteit in broeken niet verplicht.  

De teams dienen uniform gekleed te zijn in een tenue 
voorzien van een nummer.  
Indien de Promotor (een deel van) het tenue 

beschikbaar stelt, zijn teams vanaf het moment van 

betreden van het speelveld verplicht het beschikbaar 

gestelde tenue te dragen. 

In de Topdivisie, Eerste en Tweede divisie kan het 
nummer ook op de arm of het been geschreven 
worden. In de Tweede divisie en lager is uniformiteit in 
broeken niet verplicht.  

Vanwege invoeging Topdivisie. 



 

 

 

4.3.4.6 De behandeling van de strafzaak vindt plaats 
uiterlijk zestien dagen na ontvangst van het 
rapport bij de Strafcommissie of het 
beroepschrift bij de Commissie van Beroep.  
Uiterlijk zeven dagen vóór de behandeling van 
de zaak worden de betrokkenen op de hoogte 
gesteld van datum, tijd en plaats van deze 
behandeling. 

De behandeling van de strafzaak vindt plaats uiterlijk 

zestien dagen na ontvangst van het rapport bij de 

Strafcommissie of het beroepschrift bij de Commissie 

van Beroep. Gelijktijdig met de verzending van het 

rapport aan de betrokkenen worden dezen op de 

hoogte gesteld van datum, tijd en plaats van deze 

behandeling. 

Praktische reden: zo is eerder 
bekend of er nog nieuwe 
informatie kan komen die van 
invloed is op de uitspraak. 

4.3.4.7 De aangeklaagde kan verzoeken zichzelf of 
getuigen mondeling te laten horen. Hij kan 
zich ten behoeve van zijn verdediging laten 
bijstaan. De Commissie moet aan een dergelijk 
verzoek gehoor geven, indien het ten minste 
drie dagen vóór de behandeling schriftelijk is 
ingediend. De Strafvervolgingcommissie wordt 
hierover direct geïnformeerd en kan daarbij 
aanwezig zijn. 

De aangeklaagde kan verzoeken zichzelf of getuigen 
mondeling te laten horen. Hij kan zich ten behoeve van 
zijn verdediging laten bijstaan. De Commissie moet aan 
een dergelijk verzoek gehoor geven, indien het uiterlijk 
zeven dagen na dagtekening van het bericht over de 
behandelingsdatum schriftelijk is ingediend. De 
Strafvervolgingcommissie wordt hierover direct 
geïnformeerd en kan daarbij aanwezig zijn. 

Idem 


