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3.6

Beachvolleybal Competitie

3.6.1

Algemeen

3.6.1.1

Voor dit hoofdstuk 3.6 worden begrippen gehanteerd die hier worden gedefinieerd.
Deze begrippen worden in dit hoofdstuk met een hoofdletter geschreven.
1. Afmelddeadline: dag en tijdstip waarop voorafgaande aan een toernooi uiterlijk
afgemeld kan worden. Deze Afmelddeadline wordt gelijktijdig met de
wedstrijdkalender gepubliceerd.
december 2012
2. Beachseizoen: een kalenderjaar waarin de beachvolleybal competitie wordt
gespeeld.
3. Deelnemerslijst: de lijst van teams die zijn toegelaten tot een Toernooi.
4. Grand Slam, een door de Organisator toegekende status aan een Eredivisie
toernooi, waarbij het prijzengeld hoger is.
5. Klasse: Eredivisie, Topdivisie, Eerste divisie, Tweede divisie, Derde divisie.
december 2017
6.

7.

8.

9.

Hoofdscheidsrechter: een door de Organisator aangewezen scheidsrechter die
tijdens het Toernooi zelf leidt en tevens de aanwijzingen van alle wedstrijden
verzorgt.
Inschrijfdeadline: de door de Organisator vastgestelde datum/tijd waarop de
mogelijkheid tot inschrijving sluit. Deze Inschrijfdeadline wordt gelijktijdig met
de wedstrijdkalender gepubliceerd.
december 2015
Organisator: de manager Wedstrijdzaken, die eindverantwoordelijk is voor de
beachvolleybal competitie.
PD-regeling: de regeling die de promotie, degradatie en handhaving reguleert.
december 2012

10.

11.

12.

13.

14.
15.

Promotor: de vereniging of externe partij die namens de Organisator de
organisatie en uitvoering van een Toernooi op locatie regelt.
Ranking: de lijst die tot stand komt na optellen van alle Rankingpunten per
speler.
Rankingpunten: de punten die per speler worden verkregen bij het bereiken van
een bepaalde plaats in een Toernooi, een Regionaal Toernooi of een CEV- of
FIVB-toernooi.
Regionaal Toernooi: een toernooi dat door de Organisator is geregistreerd als
zijnde door de Nevobo erkend.
Vervallen
december 2019
Seeding: de lijst die plaatsing van de teams weergeeft voor een Toernooi.
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16.

17.
18.
19.

20.

21.

22.
23.

Speelschema: de competitievorm die bepaalt hoe de teams in een Toernooi
tegen elkaar spelen en op basis waarvan het Wedstrijdprogramma wordt
gemaakt.
Speelweek: een periode van donderdag tot en met woensdag.
Speelwijze: het aantal sets en punten dat per wedstrijd wordt gespeeld.
Supervisor: een door de Organisator aangestelde functionaris die de
hoofdscheidsrechter vervangt indien laatstgenoemde partij is in een
protestzaak.
december 2017
Toernooi: de wedstrijden op één locatie. Tijdens een Toernooi kunnen
wedstrijden in meerdere Klassen worden verspeeld.
Wedstrijdleider: de persoon die namens de Organisator tijdens een Toernooi
verantwoordelijk is voor het goede verloop van alle wedstrijd gerelateerde
zaken.
Wedstrijdprogramma: het programma van de wedstrijden voor een Klasse.
Wild Card: de toelating tot een Toernooi in een bepaalde Klasse zonder dat het
team heeft voldaan aan de gestelde eisen voor toelating.
december 2011

3.6.1.2

Vervallen.

december 2010

3.6.1.3

Vervallen.

december 2010

3.6.1.4

De naam van deze Klassen kan, op advies van de Organisator, door het
Bondsbestuur worden gewijzigd voor een bepaalde periode.

3.6.1.5

Jaarlijks wordt tijdens één weekend het Nederlands Kampioenschap gespeeld.
Daarnaast kan het zijn dat er een Nederlands kampioenschap Indoor wordt
gespeeld.
december 2017
Deelname aan de beachvolleybal competitie is alleen mogelijk, indien de spelers van
een team zijn geregistreerd als basis lid van de Nevobo, en bij het Nederlands
kampioenschap: de Nederlandse nationaliteit hebben, aantoonbaar middels een
identiteitsbewijs dat maximaal vijf jaar verlopen mag zijn dan wel als ingezetene van
Nederland staan geregistreerd, aantoonbaar middels een uittreksel uit de Basis
Registratie Personen (BRP) .
december 2019

3.6.1.6

3.6.1.7

De Organisator kan de organisatie van Toernooien aan een Promotor delegeren.
Deze Promotor dient dit reglement en de richtlijnen onverkort na te leven. Aan deze
Promotor kan de Organisator bij richtlijn nadere eisen stellen.
juni 2010

3.6.1.8

Vervallen.
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3.6.2

Opbouw en wedstrijdsystematiek

3.6.2.1

De opbouw van de competitie per Speelweek is zoveel mogelijk piramidaal. Het
aantal beschikbare plaatsen per Klasse is minimaal gelijk aan het bovenliggende
niveau, met uitzondering van de Topdivisie. Voor de Eredivisie geldt een maximum
van 16 teams.
Het Nederlands Kampioenschap wordt gespeeld met minimaal 16 en maximaal 34
teams.
december 2017

3.6.2.2

Jaarlijks, vóór 1 april, publiceert de Organisator de wedstrijdkalender voor het
Beachseizoen. Hierin staan de Toernooien en de Klassen vermeld. De Organisator
kan aan een Eredivisie Toernooi het predicaat Grand Slam verlenen.
december 2010

3.6.2.3

De Organisator kan Toernooien toevoegen tot uiterlijk 21 dagen voorafgaande aan
een toegevoegd Toernooi. Het Toernooi wordt bekend gemaakt op de Nevobo-site.
december 2011

3.6.2.4

De Ranking en PD-regeling zijn bepalend of een team aan een bepaalde Klasse in een
Toernooi kan deelnemen en worden door de Organisator jaarlijks vòòr 1 april bij
leidraad bepaald.
december 2015

3.6.2.5

De Organisator kan besluiten om voorafgaande aan de eerste Speelweek een
starttoernooi te laten spelen. Deze beslissing wordt vóór 1 april bekend gemaakt. In
de leidraad wordt bepaald hoe de toelating tot het toernooi is en wat voor rechten
een bepaalde eindklassering geeft voor het Beachseizoen.
juni 2010

3.6.2.6

Zodra een team in een Speelweek is toegelaten tot een Klasse, wordt de plaatsing in
het competitieschema bepaald door de Seeding. De wijze waarop de Seeding tot
stand komt, wordt in de leidraad bepaald.
december 2010

3.6.2.7

Na een partnerwissel worden voor het nieuwe team zowel de Ranking als de Seeding
opnieuw berekend.

3.6.3

Inschrijven voor en toelating tot een Toernooi en een
Klasse

Inschrijving
3.6.3.1
Een team dient zich voor een Toernooi uiterlijk op de Inschrijfdeadline in te schrijven
bij de Organisator.
december 2011
3.6.3.2

Een speler kan per Speelweek aan één Toernooi deelnemen.
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3.6.3.3

Ontvangen inschrijvingen na de Inschrijfdeadline worden alleen en op volgorde van
binnenkomst gehonoreerd, indien het Toernooi voor de betreffende Klasse nog niet
vol is.
december 2011

3.6.3.4

Per Toernooi is voor de deelname een inschrijfgeld verschuldigd. De hoogte van het
inschrijfgeld wordt door de Organisator bij publicatie van de wedstrijdkalender
bekend gemaakt. Het inschrijfgeld dient op de Inschrijfdeadline te zijn voldaan om
geldig ingeschreven te hebben.
december 2011

3.6.3.5

Zodra het team op de Deelnemerslijst voorkomt of later als deelnemer is
toegevoegd, is het inschrijfgeld verschuldigd.
december 2009

3.6.3.6

Tot de Afmelddeadline mag een team zijn inschrijving intrekken zonder dat hieraan
consequenties zijn verbonden.
december 2011

Toelating
3.6.3.7
Voor Toernooien en het Nederlands Kampioenschap kan de Organisator op
aanvraag Wild Cards verstrekken, indien zij minimaal 14 dagen vóór de start van het
Toernooi zijn aangevraagd bij de Organisator. De Organisator bepaalt in de leidraad
het aantal Wild Cards per Toernooi.
december 2011
3.6.3.8

De Organisator neemt een beslissing over de toelating van de teams in de Klasse en
in een Toernooi en maakt deze indeling, ten minste drie dagen voorafgaand aan de
Speelweek bekend. De Organisator bepaalt in de leidraad de regels die gehanteerd
worden en van toepassing zijn, indien de betreffende teams in dezelfde
samenstelling hebben ingeschreven.
december 2011

3.6.3.9

Vervallen.

3.6.3.10

Indien de Ranking van twee of meer teams gelijk is en deze plaats bepalend is voor
de toelating in een Klasse, loot de Organisator in welke volgorde de teams worden
toegelaten.

3.6.3.11

Teams die niet in aanmerking komen voor plaatsing in één van de in artikel 3.6.2.1
genoemde Klassen worden op volgorde van Ranking op een reservelijst geplaatst.

december 2012

december 2010
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:
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1. teams die sinds het vorige Nederlands kampioenschap een Eredivisietoernooi
hebben gewonnen en hebben deelgenomen aan minimaal drie toernooien in de
Eredivisie of Topdivisie;
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 Beachvolleybal blijven bovengenoemde
leden 1 en 2 buiten toepassing
december 2017
3.6.3.13

Hierna worden de teams toegevoegd op basis van de Ranking. De regels die daarbij
van toepassing zijn, zijn beschreven in de Leidraad.
december 2019

3.6.4

Samenstellen en wijzigen team

3.6.4.1

Een team bestaat uit twee personen van hetzelfde geslacht. Vermelding in de
officiële publicaties vindt in alfabetische volgorde van de achternaam plaats.
december 2009

3.6.4.2

3.6.4.3

Partnerwisseling gedurende het Beachseizoen is toegestaan en heeft de volgende
consequenties:
a. het team kan zich inschrijven voor een Toernooien wordt ingedeeld volgens de
Ranking en Seeding van het nieuwe team;
b. indien het team wordt gewijzigd na de Inschrijfdeadline: de Organisator beslist
of, op basis van de nieuwe Ranking, het team in de Klasse blijft of wordt
ingedeeld in een lagere Klasse. Het team wordt nooit in een hogere Klasse
ingedeeld.
Het is niet toegestaan beide spelers van een team na de Inschrijfdeadline te
vervangen.
december 2011

3.6.5

Indeling en programmering

3.6.5.1

De Organisator streeft ernaar om tijdens een Speelweek 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.
december 2017

3.6.5.2

De Organisator bepaalt het Speelschema en maakt dat minimaal één week
voorafgaand aan een Toernooi bekend.
december 2009
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3.6.5.3

De Organisator bepaalt de Speelwijze en maakt die, tezamen met het
Wedstrijdprogramma, minimaal 24 uur voorafgaand aan een Toernooi bekend. De
finale gaat altijd om twee gewonnen sets.
december 2009

3.6.5.4

De Wedstrijdleider kan, indien dwingende redenen aanwezig zijn en, indien
aanwezig, in afstemming met de Hoofdscheidsrechter, besluiten om het
Speelschema of de Speelwijze aan te passen.
december 2016

3.6.5.5

Het Wedstrijdprogramma wordt bepaald aan de hand van het Speelschema en de
Seeding van de teams. De Organisator bepaalt in de leidraad de Seeding van de
teams.
december 2011

3.6.5.6

Vervallen.

december 2011

3.6.5.7

Vervallen.

december 2011

3.6.5.8

Vervallen.

december 2010

3.6.5.9

Na de Afmelddeadline zal de Organisator geen wijzigingen meer doorvoeren in het
gepubliceerde Wedstrijdprogramma van 1e divisie en lager. In het
Wedstrijdprogramma van Eredivisie en Topdivisie kunnen op de dag voorafgaand
aan het toernooi nog wijzigingen worden doorgevoerd.
Maart 2019

3.6.5.10

Een speler die na de Afmelddeadline door ziekte of blessure niet kan deelnemen aan
een Toernooi, moet zich direct afmelden bij de Organisator.
december 2011

3.6.5.11

De speler die zich op grond van het voorgaande artikel voor een Toernooi heeft
afgemeld, kan dat weekend niet deelnemen aan andere beachvolleybal activiteiten,
met uitzondering van een aangepaste training. Overtreding van deze bepaling kan
grond zijn voor strafvervolging, waarbij een uitsluiting van maximaal 3 toernooien
kan worden geëist door de Strafvervolgingcommissie. De Organisator zal alle tot dan
toe in dat seizoen behaalde Rankingpunten van de speler halveren.
december 2010

3.6.5.12

Vervallen.

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 mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

december 2017

1. De vervangende 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 dan niet voor het betreffende toernooi is geplaatst.
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Deze wijziging dient gelijktijdig met de afmelding plaats te vinden. Het
Wedstrijdprogramma blijft ongewijzigd.
december 2017
3.6.5.14

Indien een speler zich op grond van artikel 3.6.5.10 afmeldt na de Afmelddeadline
en de Organisator weet dat de betreffende speler al eerder geblesseerd was, zal de
Organisator de partner uitsluiten van de Speelweek.
december 2011

3.6.6

Officials

3.6.6.1

De scheidsrechters worden aangewezen door of namens de Organisator.
december 2016

3.6.6.2

Voor de bevoegdheid wedstrijden te mogen leiden in de competitie beachvolleybal
wordt een leidraad opgesteld door de Organisator.
juni 2010

3.6.6.3

Naast de in artikel 3.6.6.1 genoemde scheidsrechters kunnen één of beide spelers
van een team door de Wedstrijdleider aangewezen worden om bij een wedstrijd als
teller en/of scheidsrechter op te treden. Zij kunnen hiervoor iemand anders vragen,
maar blijven verantwoordelijk voor het nakomen van de verplichting.

3.6.7

Wedstrijden

3.6.7.1

Een team moet op de (eerste) speeldag van het Toernooi uiterlijk een half uur vóór
hun eerste wedstrijd de deelname bevestigen bij de Wedstrijdleider. De
Wedstrijdleider kan een team, waarvan geen bevestiging is ontvangen, vervangen
door een ander ingeschreven team. Het aldus vervangen team wordt daarmee
uitgesloten voor verdere deelname aan het toernooi. Deze beslissing is
onherroepelijk.

3.6.7.2

Een team dat niet voldoet aan artikel 3.6.7.1 wordt aangemerkt als niet opgekomen
voor het Toernooi.
december 2015

3.6.7.3

Een team dient tijdig vóór aanvang van de wedstrijd op het speelveld aanwezig te
zijn en zich bij de scheidsrechter te melden.
december 2010

3.6.7.4

Een team dat niet voldoet aan het gestelde in artikel 3.6.7.3 wordt aangemerkt als
niet opgekomen voor de wedstrijd. Toelichting hierop wordt bij leidraad door de
Organisator gegeven.
december 2011

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
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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.
december 2017
3.6.7.6

In de Eredivisie en tijdens het NK kan een team tijdens de wedstrijd protest
aantekenen tegen het onjuist toepassen van een spelregel door één van de officials.
Dit protest kan geen betrekking hebben op een waarneming van een official. Het
protest moet direct op het moment van de situatie bij de scheidsrechter kenbaar
worden gemaakt en vóór aftekening door de scheidsrechter op het
wedstrijdformulier worden vermeld.
december 2016

3.6.7.7

De jury, bestaande uit de Wedstrijdleider en de Hoofdscheidsrechter zal zo spoedig
mogelijk, na betrokkenen te hebben gehoord, uitspraak doen. De uitspraak van deze
jury is bindend. De Hoofdscheidsrechter wordt vervangen door de Supervisor, indien
hij partij is in de protestzaak. Indien er geen Hoofdscheidsrechter aanwezig is, kan
de Wedstrijdleider alleen uitspraak doen.
december 2016

3.6.8

Resultaten en standen

3.6.8.1

Na ieder Toernooi ontvangt iedere speler de Rankingpunten voor de
eindrangschikking in de Klasse. Bij deelname aan een CEV- of FIVB-toernooi, dat
open staat voor deelnemers met de Nederlandse nationaliteit, kunnen
Rankingpunten worden behaald. De Organisator bepaalt in de leidraad de te
verdienen Rankingpunten.
juni 2019

3.6.8.2

Indien een speler in een weekend aan het jeugdkampioenschap en een andere
Klasse deelneemt, worden alleen de hoogste van de verworven Rankingpunten
toegekend.
december 2011

3.6.8.3

Vervallen.

3.6.8.4

De Organisator publiceert wekelijks de Ranking.

3.6.9

(R) Administratiekosten en procedures en maatregelen bij overtreding van het
Wedstrijdreglement

3.6.9.1

De volgende maatregelen kunnen worden genomen door de Organisator, indien een
team heeft gehandeld als hieronder is omschreven.
december 2016
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3.6.9.2

Indien een team, dat conform artikel 3.6.7.1 deelname heeft bevestigd, is
aangemerkt als niet opgekomen voor een wedstrijd, wordt de wedstrijd voor dat
team als verloren verklaard.
december 2015

3.6.9.3

Indien een team is aangemerkt als niet opgekomen voor een Toernooi, worden de
geplande wedstrijden verloren verklaard. Het team wordt niet opgenomen in de
eindstand van de Klasse en krijgt geen Rankingpunten. De Organisator kan besluiten
(een deel van) de behaalde Rankingpunten van dat seizoen in mindering te brengen.
Bij de beslissing om Rankingpunten in mindering te brengen wordt betrokken of er
sprake was van overmacht.
december 2009

3.6.9.4

Indien een team niet in een uniform tenue speelt overeenkomstig artikel 3.6.7.5 kan
de Wedstrijdleider per wedstrijd een boete van de eerste categorie opleggen.
december 2010

3.6.9.5

Indien een team het beschikbaar gestelde speelshirt niet draagt overeenkomstig
artikel 3.6.7.5 wordt het team door de Wedstrijdleider uit het Toernooi genomen en
treedt artikel 3.6.9.3 in werking. Bovendien wordt per team een boete van maximaal
de vijfde categorie opgelegd.
december 2010

3.6.9.6

Indien een team niet voldoet aan de verplichting als bedoeld in artikel 3.6.6.3
worden de op die dag behaalde Rankingpunten èn het prijzengeld gehalveerd.
december 2008

3.6.9.7

De Organisator kan het maximaal aantal op die dag te behalen Rankingpunten in
mindering brengen indien:
• een team of een lid van een team niet aanwezig is bij de prijsuitreiking;
• een lid van het team het materiaal niet juist gebruikt (bijv. bal wegschoppen,
beschadigen van de boarding).
december 2009

3.6.10

Slotbepalingen

3.6.10.1

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Organisator. Indien
tijdens een Toernooi hiervan sprake is en een beslissing onmiddellijk genomen dient
te worden, neemt de Wedstrijdleider deze beslissing en brengt de Organisator
hiervan direct schriftelijk op de hoogte.
juni 2010

3.6.10.2

De Organisator is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen en uitbetalen van
prijzengeld. Informatie over de hoogte van het prijzengeld dient de Organisator
minimaal 14 dagen vóór de start van het Toernooi bekend te maken. december 2009

3.6.10.3

Dit reglement vormt één geheel met hoofdstuk 3.0 van het Wedstrijdreglement.
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3.6.10.4

Hoofdstuk 3.6 van het Wedstrijdreglement is voor het eerst vastgesteld in juni 2007
en voor het laatst gewijzigd en opnieuw vastgesteld in de bondsraadvergadering van
19 december 2019 te Utrecht.
december 2019
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