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 datum vaststelling   10 juni 2022  

 door  Manager Wedstrijdzaken 

 

WR artikel 3.6.2.4 

De Ranking en Promotie-regeling zijn bepalend of een team aan een bepaald Toernooi kan 

deelnemen en worden jaarlijks vòòr 1 april bij Leidraad bepaald. 

 

WR artikel 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. 

 

WR artikel 3.6.2.6 

Zodra een team bij een Toernooi 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. 

 

WR artikel 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. 

 

WR artikel 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 tenminste 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. 

 

WR artikel 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.  

 

WR artikel 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, die open staan voor deelnemers met de 

Nederlandse nationaliteit, kunnen Rankingpunten worden behaald. De Organisator bepaalt in 

de Leidraad de te verdienen Rankingpunten. 
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Wild Cards 
(3.6.3.7) 

Voor Toernooien en het Nederlands Kampioenschap kunnen op aanvraag Wild Cards worden 

verstrekt, indien zij minimaal 14 dagen vóór de start van het toernooi zijn aangevraagd bij de 

Organisator. Het aantal Wild Cards per Toernooi is in onderstaande tabel opgenomen. De 

Promotor kan (minimaal 14 dagen vóór start toernooi) per Toernooi één van de maximaal toe 

te kennen Wild Cards aanvragen conform de geldende procedure.  

De Promotor van de Eredivisie kan uiterlijk op zondagavond vóór start toernooi in het 

weekend daarop Wildcards toekennen.  

 

Daarnaast kunnen zowel de promotor als de Organisator elk Eredivisietoernooi en King of the 

Court Promotional Cards Buitenland toekennen aan buitenlandse teams met een maximum 

van twee per gender per toernooi. Deze regeling is alleen van toepassing voor de Eredivisie 

en King of the Court. De positie van teams met een Promotional Card Buitenland is volgens 

onderstaande tabel. Zij moeten op basis van de behaalde rankingpunten CEV en/of FIVB-

toernooien wel altijd voldoende internationale punten hebben voor deelname aan de 

Eredivisie. 

LET OP: de ‘normale’ Wild Cards kunnen ook aan buitenlandse teams worden toegekend. Hier 

zitten in dat geval geen restricties aan verbonden.  

 

De positie van teams met een Wild Card, in de Seeding, is volgens onderstaande tabel. Indien 

de actuele Seeding van één van de betrokken teams hoger is dan de genoemde plaatsen, 

wordt voor dit team de actuele Seeding gebruikt. Bij toekenning van een Wild Card zal 

duidelijk aangegeven worden of dat de Nevobo of de Promotor de Wild Card toekent. 
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NK Outdoor 32 teams Maximaal 4 Wild Cards Achtereenvolgens plaats 21, 20, en/of 8, 7* 

NK Indoor 24 teams Maximaal 3 Wild Cards Achtereenvolgens plaats 16, 15, en/of 6, 5* 

NK Indoor 18 teams Maximaal 3 Wild Cards Achtereenvolgens plaats 16, 15, en/of 6, 5* 

NK King of the 

Court 

25 teams Maximaal 3 Wild Cards Achtereenvolgens plaats 16, 15, en/of 6, 5* 

Eredivisie 12 teams Maximaal 2 Wild Cards Achtereenvolgens plaats 9 en 8 

  Maximaal 2 Promotional 

Cards Buitenland 

Achtereenvolgens plaats 3 en 4 (afhankelijk 

van de FIVB-ranking) 

King of the 

Court 

15 teams Maximaal 2 Wild Cards Achtereenvolgens plaats 9 en 8 

  Maximaal 2 Promotional 

Cards Buitenland 

Achtereenvolgens plaats 3 en 4 (afhankelijk 

van de FIVB-ranking) 

Topdivisie 8 teams Maximaal 2 Wild Cards Achtereenvolgens plaats 6, 5 

Eerste divisie 16 teams Maximaal 3 Wild Cards Achtereenvolgens plaats 11, 10, 9 

Eerste divisie 8 teams Maximaal 2 Wild Cards Achtereenvolgens plaats 6, 5 

Tweede divisie 8 teams Maximaal 2 Wild Cards Achtereenvolgens plaats 6, 5 

Derde divisie 8 teams Maximaal 2 Wild Cards Achtereenvolgens plaats 6, 5 

 

* Een toekenning van een Wild Card voor plek 8 of 7 dan wel 6 of 5 (NK Indoor) betekent rechtstreekse 

plaatsing voor het hoofdtoernooi 
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Ranking en P-regeling 
Ranking (3.6.2.4) 

Voor de bepaling van de Ranking worden, de beste 4 resultaten van de laatste 6 toernooien 

van de Nationale Beach Competitie (Eredivisie t/m 3e divisie) binnen een periode van 365 

dagen genomen.   

 

De rankingpunten behaald bij alle internationale toernooien die recenter hebben 

plaatsgevonden dan het oudste van de 6 NBC-toernooien, worden meegenomen als deze een 

verbetering zijn voor de ranking van de speler. 

 

Wanneer een speler door een langdurige blessure of door zwangerschap een gedeelte van 

deze seizoenen niet heeft kunnen deelnemen wordt deze periode verlengd met het aantal 

dagen dat de speler niet heeft kunnen deelnemen, met dien verstande dat de totale periode 

maximaal 2x 365 dagen (verlenging is dus maximaal 1x 365 dagen) zal zijn en de resultaten 

behaald in de verlengde periode voor 70% meetellen. 

 

Alleen die toernooien tellen mee die open hebben gestaan voor deelnemers met de 

Nederlandse nationaliteit.  

 

Ranking NK (outdoor) 

Voor de bepaling van de Ranking worden, over de periode sinds het vorige NK in- of outdoor, 

de resultaten van de beste zes bij elkaar getelde toernooien genomen.  

 

Promotie-regeling (3.6.2.4) 

De winnaar van een Toernooi heeft recht op promotie naar de naast-hogere Klasse van het 

eerstvolgende te publiceren Toernooi in de eerstvolgende Speelweek, indien hier conform de 

toelating voldoende ruimte voor is. Indien er in de eerstvolgende Speelweek geen Toernooi 

plaatsvindt op het niveau waarnaar promotie is behaald, dan vervalt het recht op promotie. 

 

Er vindt géén degradatie plaats. 

  

Een indoor Eredivisiespeler zonder rankingpunten ontvangt aan het begin van het seizoen 

viermaal het aantal punten minus één van plaats zes van de Eerste divisie (65 punten). Per 

speelweek vanaf de eerste deelname vervalt één van deze vier ‘resultaten’. 

 

Wanneer een team is samengesteld uit twee spelers die gebruik maken van bovenstaande 

regeling, wordt dit team de eerste keer minimaal op Eerste divisie niveau toegelaten.  
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Onder een indoor Eredivisiespeler wordt verstaan een speler die minimaal 60% van de 
wedstrijden in het voorafgaande zaalseizoen heeft deelgenomen aan wedstrijden in de 
Eredivisie of op vergelijkbaar niveau in het buitenland.Toelating en Seeding 
 

Toelating (3.6.3.8) 

Bij de toelating worden in volgorde de volgende regels gehanteerd: 

1. Teams die een Wild Card hebben gekregen; 

2. Promotie/Handhaving geldt voor het eerstvolgende Toernooiweekend; 

3. Als het niveau waarnaar Promotie/Handhaving heeft plaatsgevonden in het 

eerstvolgend Toernooiweekend niet wordt georganiseerd dan vervalt het recht op 

Promotie/Handhaving.  

4. Als twee of meerde teams een gelijk aantal rankingpunten heeft (resultaat beste 4 

van laatste 6 wedstrijden), dan is het resultaat van de laatste 6 wedstrijden bepalend 

voor de volgorde van de indeling. Mochten teams dan nog een gelijk aantal 

rankingpunten hebben, dan zal er een loting plaatsvinden.  

 

Alleen indien van toepassing op basis van het genoemde bij punt 3 
5. De beste vier teams die hebben deelgenomen aan de tweede dag in de Eredivisie 

hebben het recht tot plaatsing in de Eredivisie; 

6. De winnaar van de Topdivisie heeft het recht op promotie naar de Eredivisie; 

7. De winnaars van de Eerste divisies, indien er één Eerste divisie Toernooi met 16 

teams is gespeeld de nummers 1 en 2, hebben het recht op promotie naar de 

Topdivisie; 

8. De teams die in de Topdivisie geëindigd zijn op plaats 1 en 2 hebben het recht tot 

plaatsing in de Topdivisie;  

9. De teams die in de Eerste divisie geëindigd zijn op plaats 1 en 2, indien er één Eerste 

divisie Toernooi is gespeeld de nummers 1 tot en met 4, hebben het recht tot 

plaatsing in de Eerste divisie; 

10. De winnaar(s) van de Tweede divisies hebben het recht op promotie naar de Eerste 

divisie; 

11. Teams bestaande uit twee indoor Eredivisie spelers hebben het recht tot plaatsing in 

de Eerste divisie; 

12. De teams die in de Tweede divisie geëindigd zijn op plaats 1 en 2, indien er één 

Tweede divisie Toernooi is gespeeld de nummers 1 tot en met 4, hebben het recht tot 

plaatsing in de Tweede divisie; 

13. De winnaars van de Derde divisies hebben het recht op promotie naar de Tweede 

divisie; 

14. Op basis van de ontvangen inschrijvingen voor de Toernooien en de Ranking plaatst 

de Organisator de overige teams in volgorde van hun plaats in de Ranking in een 

Klasse, beginnend met de Eredivisie.   
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Seeding (3.6.2.6) 

Seeding is de lijst die de plaatsing van de spelers weergeeft voor een Speelweek. De Seeding 

wordt bepaald door de voor het betreffende Toernooi geplaatste teams op volgorde van de 

Ranking te rangschikken. 

 

Bijzondere bepalingen 

Een team dat genomineerd is voor de eerstvolgende Olympische Spelen krijgt bij deelname 

altijd de beste Seeding. Indien meerdere teams van dit recht gebruik kunnen maken, worden 

deze teams ten opzichte van elkaar op basis van de Ranking gerangschikt. 

 

Een team bestaande uit indoor Eredivisiespelers, dat voor de eerste keer deelneemt aan een 

toernooi, krijgt minimaal een Seeding aansluitend op deze van teams met een Wild Card. 

Indien het aantal teams het aantal plaatsen voor Wild Cards overschrijdt, worden overige 

teams aansluitend lager in de Seeding opgenomen. 

 

Rankingpunten per Toernooi per speler (3.6.8.1) 

In de tabellen aan het einde van deze Leidraad staan de te verdienen Rankingpunten per 

speler. Er is in de tabellen onderscheid gemaakt voor deelname aan wedstrijden in de 

Nederlandse competitie en een buitenlandse competitie. Voorwaarde is wel dat deze 

buitenlandse toernooien open moeten staan voor alle deelnemers met de Nederlandse 

nationaliteit.  

Deze lijst wordt zo spoedig mogelijk na afloop van het Toernooi gepubliceerd en geldt voor 

de deelnemerslijst van de eerste nog te publiceren Speelweek. 

Wanneer het schema niet volledig wordt uitgespeeld wordt voor de resterende plaatsen het 

gemiddelde puntenaantal van de niet uitgespeelde plaatsen toegekend. 

Indien het aantal ingeschreven teams op de Afmelddag lager is dan het aantal beschikbare 

plaatsen, wordt een aangepaste tabel gehanteerd. Het gemiddelde van de te verkrijgen 

punten is, behoudens afrondingsverschillen, gelijk aan het oorspronkelijke gemiddelde. 
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Instroomregeling: Eredivisie en King of the Court 
De instroomregeling staat open voor maximaal twee teams per gender per toernooi. Indien 

meer dan twee teams aangegeven hebben van de instroomregeling gebruik te willen maken, 

dan zal de volgorde van ranking gehanteerd worden.  

 

De aanvraag om gebruik te kunnen maken van de instroomregeling dient tijdig ingediend te 

zijn. Zie hiervoor de punten onder “Procedure”. 

In het seizoen 2022 mogen teams die in de landelijke ranking op plaats 1 en 2 staan, altijd 

instromen, ongeacht of ze in de speelweek al andere verplichtingen hebben. Teams die in de 

ranking op plaats 3 t/m 6 staan én in dezelfde speelweek deelnemen aan een internationaal 

toernooi mogen ook instromen.  

 

Een speler kan slechts eenmaal voor een team meetellen. Hierdoor kan het voorkomen dat 

een team op plaats 7 of 8 ook in aanmerking komt voor de instroomregeling.  

 

Procedure: 
- De aanvraag om gebruik te maken van de instroomregeling dient minimaal 2 weken 

voorafgaand aan het toernooi ingediend te zijn bij de competitieleider; 

- Uitsluitend één van de spelers(sters) kan een aanvraag indienen bij de 

competitieleider; 

- Teams die gebruik willen maken van een instroomregeling en in die week ook 

deelnemen aan een internationaal toernooi worden op donderdagmiddag (indien de 

kwalificatie voor het hoofdtoernooi op woensdag heeft plaatsgevonden) en vrijdag 

(indien de kwalificatie op donderdag heeft plaatsgevonden) eventueel ingedeeld. Als 

dit het geval is dan zal dit op maandag al aangekondigd worden. Het aantal 

deelnemende teams zal hierop aangepast worden;   

- Een team dat gebruik maakt van de instroomregeling zal bij de indeling met te letter I 

achter hun naam vermeld worden. Hierbij proberen wij een onderscheid aan te 

brengen van teams waarvan wij op maandag al zeker weten dat zij zullen instromen 

en teams die op donderdag weten dat ze zullen instromen;   

- Bij instroming wordt uiterlijk vrijdagmiddag het definitieve speelschema gepubliceerd.    

 

Jeugdteams die deelnemen aan een Wevza toernooi mogen op zondag instromen tijdens het 

NK Jeugd Beach als beide evenementen in hetzelfde weekend georganiseerd worden.   
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Wedstrijden in Nederland 
- Rankingpunten per speler 

  NK NK KotC Eredivisie / 
NK Indoor 

Top-divisie Eerste divisie  
/ NK<21 

Tweede 
divisie  
/ NK<19 

Derde 
divisie / 
NK<17 / 
NK<15  

NK<13  

  32 25 24 14 13 12 8 8 16 12 8 16 12 8 16 8 12 8 

1 604 420 420 408 408 408 387 229 151 147 142 89 87 84 55 52 37 35 

2 565 387 387 363 363 363 327 193 135 130 120 80 77 71 49 44 30 26 

3 536 363 353 330 330 330 285 169 124 117 105 73 69 62 45 38 26 21 

4 510 342  306 306 306 255 151 116 107 94 68 63 55 42 34 22 17 

5 457 309 287 235 235 235 192 114 98 80 71 58 47 42 36 26 19 13 

6  294               16 10 

7 421 279     153 96 86  59 51  35 31 22 14 7 

8  264      85   53   31  19 11 5 

9 376 246 236 189 186 159   71 63  42 37  26  10  

10     158            8  

11  222  155      54   32    6  

12                 5  

13 327  193      59   35   22    

14  200                 

15         54   32   20    

16                   

17 273 179                       

18                         

19   154                      

20  160                       

21                         

22                         

23  145                       

24                         

25 217                        

…..                         

32                         
• Bij gedeelde uitslagen die nog niet zijn opgenomen in bovenstaande tabel wordt het gemiddelde genomen 

van de betreffende punten, afgerond op hele cijfers. 

• Bij een afwijkend deelnemersaantal kan een afgeleide puntentabel worden gehanteerd. Bijvoorbeeld 

Eredivisie 13 of 14 teams. 
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Wedstrijden in het buitenland 
- Rankingpunten per speler  

- Voorwaarde is wel dat deze buitenlandse toernooien open moeten staan voor alle 

deelnemers met de Nederlandse nationaliteit 

 

FIVB Beach Pro 
Tour – 
Elite 16 

Beach Pro 
Tour – 

Challenge 

  
  Beach Pro 

Tour – 
Futures 

WK<21 
WK<19 

  

CEV  Continental
Final  

 Cont. 
Final 

Cont. 
Olympic 
Qualifica
tiol Final 

Recognized 
Multi 
Sports 
Games 

 
Cont. 
Tour 

Open / 
Satellites 

Cont. 
Olympic Pre. 
Phase/Cont 

Zonal Tour  / 
EK<21 / 
EK<19 

1 2795 1863  1397 1118 932 745 559 

2 2562 1770  1257 1006 839 671 503 

3 2329 1677  1118 894 746 596 447 

4 2096 1584  978 783 652 522 391 

5 1770 1397 1351 838 671 559 447 335 

6         

7    768     

8         

9 1398 1071  699 503 419 335 252 

13 1071    391 326 261 196 

17 932 838 885 559 280 233 186 140 

19  699       

21 792     140   

25  513  419 168  112 84 

31         

33  326       

37         

41         
         

 


