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3.7 Beachvolleybal Landelijke Jeugdkampioenschappen 

3.7.1 Algemeen 

3.7.1.1 Dit hoofdstuk 3.7 is geldig voor wedstrijden die gespeeld worden in het kader van de 

Landelijke Jeugdkampioenschappen Beachvolleybal.         december 2015 

3.7.1.2 De Organisator van de wedstrijden in de Landelijke Jeugdkampioenschappen 

Beachvolleybal is de manager Wedstrijdzaken. De Organisator kan deze 

bevoegdheid delegeren aan een werkgroep en wordt op locatie bijgestaan door een 

Wedstrijdleider. 

3.7.1.3 De naam van een Landelijk Jeugdkampioenschap Beachvolleybal kan, op advies van 

de Organisator, door het Bondsbestuur voor een bepaalde periode worden 

gewijzigd. 

3.7.1.4 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 

3.7.1.5 De Organisator kan (onderdelen van) de organisatie van een kampioenschap aan 

een Promotor delegeren. Deze Promotor dient dit reglement en de richtlijn 

onverkort na te leven. Aan deze Promotor kan de Organisator bij richtlijn nadere 

eisen stellen. juni 2010 

3.7.1.6 Voor dit hoofdstuk 3.7 worden begrippen gehanteerd die hier worden gedefinieerd. 

Deze begrippen worden in dit hoofdstuk met een hoofdletter geschreven.  

1. Beachseizoen: een kalenderjaar waarin de Landelijke Jeugdkampioenschappen 

Beachvolleybal worden gespeeld. 

2. Hoofdscheidsrechter: een door de Organisator aangewezen scheidsrechter die 

tijdens het kampioenschap zelf leidt en tevens de aanwijzingen van alle 

wedstrijden verzorgt. 

3. Inschrijfdeadline: de door de Organisator vastgestelde datum/tijd, waarop de 

mogelijkheid tot inschrijving sluit.   

4. Promotor: de vereniging of externe partij die namens de Organisator de 

organisatie en uitvoering van het kampioenschap op locatie regelt. 

5. Ranking: de lijst die gebruikt wordt bij de Beachvolleybal competitie en die tot 

stand komt als omschreven in hoofdstuk 6 van dit Reglement. 
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6. Regionaal Junior Beachcircuit: een toernooi dat door de Regio is geregistreerd 

als zijnde door de Nevobo erkend. 

7. Speelwijze: het aantal sets en punten dat per wedstrijd wordt gespeeld. 

8. Supervisor: de persoon die wordt aangewezen door de Organisator en tijdens 

het kampioenschap erop toeziet dat gemaakte afspraken met de Promotor 

worden nagekomen en bevoegd is om namens de Organisator beslissingen te 

nemen.  

9. Wedstrijdleider: de persoon die namens de Organisator tijdens het 

kampioenschap verantwoordelijk is voor het goede verloop van alle wedstrijd 

gerelateerde zaken. 

10. Wedstrijdprogramma: het systeem en programma van de wedstrijden voor het 

kampioenschap. juni 2010 

3.7.2 Kampioenschappen 

3.7.2.1 Jaarlijks worden de volgende Landelijke Jeugdkampioenschappen Beachvolleybal 

georganiseerd: 

a. Nederlandse Kampioenschappen (NK) Jeugd Beach, voor jongens en meisjes in de 

categorieën onder 21 jaar, onder 19 jaar, onder 17 jaar, onder 15 jaar en onder  

13 jaar; 

b. Junior Beach Circuit Finals (JBCF), voor teams uit de Junior Beach Circuits voor 

jongens en meisjes onder 19 jaar, onder 17 jaar, onder 15 jaar en onder 13 jaar.      

december 2016 

13.7.2.1.a De NK Jeugd Beach worden op twee dagen in één weekend gespeeld.     

                                                                                                                           december 2015 

3.7.2.2 De Junior Beach Circuit Finals worden op één dag in één weekend gespeeld. 

                             december 2015 

3.7.2.3 Jaarlijks vóór 1 mei publiceert de Organisator de data en locaties van de Landelijke 

Jeugdkampioenschappen Beachvolleybal. 

3.7.2.4 De competitievorm wordt door de Organisator bij richtlijn vastgesteld. juni 2010 

3.7.3 Inschrijven 

3.7.3.1 De teams voor de NK Jeugd Beach moeten zichzelf inschrijven vóór een door de 

Organisator bepaalde en gepubliceerde inschrijfdeadline en op een door hem 

voorgeschreven wijze.                                                         december 2015 
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3.7.3.2 De teams voor de Junior Beach Circuit Finals Jeugd moeten vóór een door de 

Organisator bepaalde en gepubliceerde inschrijfdeadline en op een door hem 

voorgeschreven wijze worden ingeschreven.   december 2015 

3.7.3.3 Ontvangen inschrijvingen na de Inschrijfdeadline worden alleen en op volgorde van 

binnenkomst gehonoreerd, indien het kampioenschap voor de betreffende 

categorie nog niet vol is. 

3.7.3.4 Ten behoeve van de Landelijke Jeugdkampioenschappen Beachvolleybal worden de 

volgende leeftijdgrenzen gehanteerd: 

a. Onder 21 jaar: op 31 december van het jaar waarin het kampioenschap wordt 

gehouden onder 21 jaar oud; 

b. Onder 19 jaar: op 31 december van het jaar waarin het kampioenschap wordt 

gehouden onder 19 jaar oud; 

c. Onder 17 jaar: op 31 december van het jaar waarin het kampioenschap wordt 

gehouden onder 17 jaar oud; 

d. Onder 15 jaar: op 31 december van het jaar waarin het kampioenschap wordt 

gehouden onder 15 jaar oud; 

e. Onder 13 jaar: op 31 december van het jaar waarin het kampioenschap wordt 

gehouden onder 13 jaar oud.        december 2016 

3.7.3.5 Een team bestaat uit twee personen van hetzelfde geslacht. Het is bij de 

kampioenschappen toegestaan dat één meisje in een jongensteam meespeelt. 

3.7.3.6 Spelers kunnen tijdens het kampioenschap slechts uitkomen voor één team. 

3.7.3.7 Voor deelname aan de Landelijke Jeugdkampioenschappen Beachvolleybal is per 

team inschrijfgeld verschuldigd. De hoogte, wijze en betaling van het inschrijfgeld 

wordt door de Organisator bij publicatie van de wedstrijddatum bekend gemaakt. 

3.7.3.8 Bij terugtrekken na de Inschrijfdatum of niet opkomen dient het inschrijfgeld te 

worden voldaan. 

3.7.3.9 Partnerwissel vóór de Inschrijfdatum is altijd mogelijk; het nieuwe team schrijft zich 

opnieuw in. Partnerwissel na de Inschrijfdatum is alleen mogelijk in onvoorziene 

omstandigheden en na toestemming van de Organisator. Het nieuwe team krijgt de 

plaats van het ingeschreven team.  

3.7.4 Indeling en programmering 

3.7.4.1 Vervallen                          december 2015 

3.7.4.2 De Organisator bepaalt de Speelwijze en maakt die ten minste vijf dagen 

voorafgaand aan het kampioenschap bekend.            december 2015 



 

Hoofdstuk 7 Beachvolleybal Nationale Jeugdkampioenschappen dec 2019 5 

3.7.4.3 Bij de NK Jeugd Beach worden de poules in volgorde van de Ranking ingedeeld. Bij 

de Junior  Beach Circuit Finals worden de teams ingedeeld op basis van de behaalde 

resultaten in de Regionale Junior Beach Circuits.   

3.7.4.4 De Organisator bepaalt het Wedstrijdprogramma en verstrekt dat uiterlijk op de dag 

van het kampioenschap. 

3.7.4.5 Vervallen. juni 2010 

3.7.4.6 De Wedstrijdleider kan, indien dwingende redenen aanwezig zijn, en na 

toestemming van de Organisator, besluiten om het Wedstrijdprogramma of de 

Speelwijze aan te passen. 

3.7.4.7 Een speler die door ziekte of blessure niet kan deelnemen aan het kampioenschap 

waarvoor hij staat ingeschreven, moet zich direct afmelden bij de Organisator en/of 

de door de Organisator aangewezen Wedstrijdleider. 

3.7.4.8 De speler die zich op grond van artikel 3.7.4.7 voor het kampioenschap heeft 

afgemeld, kan dat weekend niet deelnemen aan andere beachvolleybalactiviteiten, 

met uitzondering van een aangepaste training. Overtreding van deze bepaling kan 

grond zijn voor strafvervolging, waarbij een uitsluiting van maximaal 3 

Beachtoernooien kan worden geëist door de Strafvervolgingcommissie. De 

Organisator zal alle tot dan toe in dat seizoen behaalde Rankingpunten van de speler 

halveren. 

3.7.5 Officials 

3.7.5.1 De scheidsrechters worden indien mogelijk aangewezen door de Organisator.  

                                                                                                                                      juni 2010 

3.7.5.2 Voor de bevoegdheid wedstrijden te mogen leiden bij de Landelijke 

Jeugdkampioenschappen Beachvolleybal wordt een leidraad opgesteld door de 

Organisator. juni 2010 

3.7.5.3 Naast de in artikel 3.7.5.1 genoemde scheidsrechters kunnen één of beide spelers 

van een team door de Wedstrijdleider aangewezen worden om bij een wedstrijd als 

teller/scorebordbediener en/of scheidsrechter op te treden. Zij kunnen hiervoor 

iemand anders vragen, maar blijven verantwoordelijk voor het nakomen van de 

verplichting. 
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3.7.6 Wedstrijden 

3.7.6.1 Een team moet op de speeldag, uiterlijk op het door de Organisator aangegeven 

tijdstip, de deelname bevestigen bij de Wedstrijdleider. De Wedstrijdleider kan een 

team waarvan geen bevestiging is ontvangen, uitsluiten van toernooideelname en 

vervangen door een ander team. Deze beslissing is onherroepelijk.     december 2015 

3.7.6.2 Een team dient zich bij aanmelding te kunnen legitimeren met een legitimatiebewijs 

conform artikel 3.7.1.4 of een Nevobo identiteitskaart voorzien van een pasfoto. De 

Wedstrijdleider kan op elk moment tijdens het toernooi de identiteit van spelers 

controleren. 

3.7.6.3 Ieder team beschikt over een goedgekeurde wedstrijdbal zoals in publicatie 3.7 is 

opgenomen.                     december 2015 

3.7.6.4 Een team dient 15 minuten vóór aanvang van de wedstrijd op het speelveld 

aanwezig te zijn en zich bij de scheidsrechter te melden. 

3.7.6.5 De teams dienen uniform gekleed te zijn in een tenue voorzien van een nummer. 

Indien de Organisator of 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. 

3.7.6.6 Vervallen.                 december 2012 

3.7.6.7 Vervallen.                            december 2012 

3.7.6.8 De Wedstrijdleider draagt er zorg voor dat de wedstrijdformulieren en 

standenlijsten onmiddellijk aan de Organisator worden gezonden. 

3.7.7 Resultaten en standen 

3.7.7.1 Bij de NK Jeugd Beach en de Junior Beach Circuit Finals wordt per gewonnen set één 

wedstrijdpunt toegekend. 

3.7.7.2 De resultaten van gespeelde wedstrijden, van een team dat van verdere deelname 

aan de NK Jeugd Beach of de Junior Beach Circuit Finals is uitgesloten of is 

teruggetrokken, vervallen. Het team wordt uit de stand verwijderd. 

3.7.7.3 De winnaar van het NK Jeugd Beach is kampioen van Nederland in de betreffende 

categorie. De winnaar van de Junior Beachcircuit Finals is kampioen JBC in de 

betreffende categorie. 

3.7.7.4 Indien twee of meer teams met een gelijk aantal wedstrijdpunten eindigen in de 

poule, zal de eindklassering van die poule worden verkregen door: 

a. het aantal wedstrijdpunten in de onderlinge wedstrijd(en). Indien er nog steeds 

teams gelijk eindigen: 
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b. het quotiënt van het behaalde aantal punten vóór en tegen in de onderlinge 

wedstrijd(en). Indien er nog steeds teams gelijk eindigen: 

c. het quotiënt van het behaalde aantal punten vóór en tegen in alle wedstrijden. 

Indien er nog steeds teams gelijk eindigen: 

d. het spelen van een extra set tot één van de teams in die set vijf punten heeft, 

zonder dat sprake hoeft te zijn van een verschil van 2 punten.  

3.7.8 Procedures en maatregelen bij overtreding van het 

Wedstrijdreglement 

3.7.8.1 Indien een team is aangemerkt als niet opgekomen voor een wedstrijd, wordt de 

wedstrijd voor dat team als verloren verklaard. Het team dat wel is opgekomen, 

krijgt de maximale wedstrijdpunten toegekend.    

3.7.8.2 Indien wordt geconstateerd dat een ongerechtigde speler bij een team heeft 

deelgenomen, wordt dit team direct van verdere deelname uitgesloten en worden 

de resultaten van dat team die op dat moment relevant zijn voor de stand in het 

kampioenschap verwijderd. 

3.7.9 Slotbepalingen 

3.7.9.1 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Organisator. juni 2010 

3.7.9.2 Dit Reglement vormt één geheel met hoofdstuk 3.0 van het Wedstrijdreglement.  

3.7.9.3 Hoofdstuk 3.7 van het Wedstrijdreglement is voor het eerst vastgesteld in december 

2009 en voor het laatst gewijzigd en opnieuw vastgesteld in de bondsraadvergadering 

van 14 december 2019 te Nieuwegein. december 2019 

 


