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Voorwoord 
 

Het handboek Junior Beach Circuit (JBC) is bedoeld voor de organisaties (promotors) van één 

of meerdere toernooi(en) in 2023.  

 

Het Junior Beach Circuit bestaat inmiddels een aantal jaren. Het is begonnen met als doel om 

meer jeugd te laten beachvolleyballen in Nederland. Elke jaarzijn veel deelnemers aan de 

beachvolleybaltoernooien in Nederland.  

 

Dit handboek is bestemd voor de promotor die een Junior Beach Circuit toernooi wil of gaat 

organiseren. Het handboek is een aanvulling op de officiële beachvolleybalregels en voorziet 

de promotor van informatie om een goed Junior Beach Circuit toernooi te kunnen 

organiseren. Ook worden de verwachtingen vanuit en richting de Nevobo beschreven.  

 

Het handboek heeft als doel om verwachtingen en verplichtingen rondom de organisatie van 

een toernooi voor het Junior Beach Circuit te coördineren en af te stemmen. Dit alles om te 

komen tot een verdere verbetering van de gehele organisatie en om de rode lijn in het circuit 

te borgen. 

 

Wij wensen iedereen heel veel plezier met het organiseren van een Junior Beach Circuit 

toernooi! 

 

Belangrijkste wijzigingen seizoen 2023 

 

JBC wordt gezien als breedtesport. Op verzoek van velen worden rankingpunten terug 

ingevoerd. Er zal een aparte JBC-rangkingpunten bijgehouden worden. De JBC-rankingpunten 

tellen niet mee bij de Nationale Beachcompetitie.  

   

De rankingpunten kunnen door wedstrijdleiders gebruikt worden om een evenwichtige 

poule-indeling te maken. Verder kunnen spelers de behaalde rankingpunten gebruikt bij het 

NK Jeugd Beachvolleybal om een evenwichtige poule-indeling te maken.  

 

Het pilotproject “JBC-Clustertoernooien” bleek in de praktijk geen succes te zijn. Wij gaan 

deze clustertoernooien dus niet meer organiseren.  

 

Vanaf 13 mei t/m 3 september worden in het hele land de gebruikelijke JBC-toernooien 

georganiseerd. De Nevobo gaat zorgen voor een goede spreiding van toernooien en locaties 

zodat er niet te veel toernooien op hetzelfde moment georganiseerd worden.  

Voor deze toernooien kunnen teams zich op de gebruikelijke wijze inschrijven en ook 

verenigingen kunnen teams inschrijven.  
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Teams kunnen zich hiervoor individueel inschrijven (zoals ze dit nu gewend zijn) maar 

verenigingen kunnen ook teams inschrijven. Hiermee gaan wij stimuleren dat complete jeugd 

indoor teams ingeschreven worden door verenigingen.  

 

Het inschrijfgeld per wordt verlaagd van € 17,50 naar € 10,- per team. Verdeling € 7,50 

Promotor en € 2,50 Nevobo.  

 

Veel ouders en kinderen begrijpen de leefijdscategorie niet waarbij wij nu kijken naar het 

kalenderjaar. In de categorie <15 mag je op dit moment bijvoorbeeld niet meedoen als je in 

2023 15 jaar wordt. Stel een speler wordt in oktober 15, dan mag deze de hele zomer niet 

meedoen in de categorie <15.  

Wij gaan proberen het inschrijfsysteem aan te passen zodat er voortaan naar de leeftijd 

wordt gekeken op het moment dat het toernooi plaats vindt.   

 

De deadline voor teams om zich in te schrijven staat bij alle JBC-toernooien  

op donderdag 12.00 uur.  

 

Een promotor dient als vereniging of stichting zijnde aangesloten te zijn bij de Nevobo.  

 

Roken en sporten gaan niet samen. Daarom wil de sportsector in 2025 geheel rookvrij zijn. 

Dit geldt voor alle plekken waar sport beoefend en beleefd wordt, dus zowel voor sportclubs 

als voor sportevenementen (en de directe omgeving). Met ingang van 2023 organiseren wij 

JBC-toernooien uitsluitend op een rookvrije accommodatie.  

 

De Nevobo vindt het belangrijk dat iedereen die actief is in onze sport in een veilige en 

geborgen omgeving kan sporten. Alle maatschappelijke actualiteiten en aandacht sterken ons 

in de overtuiging alles wat binnen onze mogelijkheden ligt te doen om (seksueel) 

grensoverschrijdend gedrag zoveel mogelijk te beperken. Om die reden wijzen we iedereen 

die actief is binnen onze sport op de binnen de sport geldende gedragsregels. Wij gaan er 

dan ook vanuit dat jij je alle vrijwilliger die betrokken zijn bij de organisatie een JBC-toernooi 

zich gedragen conform onze gedragsregels.  

 

  

https://centrumveiligesport.nl/preventie/gedragscodes
https://centrumveiligesport.nl/preventie/gedragscodes
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Leeftijdscategorie 

Voor de onderstaande leeftijden en genders worden JBC-toernooien georganiseerd.  

• Onder 19 jaar jongens en meisjes  op de toernooidag jonger dan 19 jaar 

• Onder 17 jaar jongens en meisjes op de toernooidag jonger dan 17 jaar 

• Onder 15 jaar jongens en meisjes op de toernooidag  jonger dan 15 jaar 

• Onder 13 jaar mix  op de toernooidag jonger dan 13 jaar 

“op de toernooidag” alleen als dit systeem technisch mogelijk is!  

Speelveld 

Voor alle leeftijden 8 x 16 meter.  

 

Nethoogtes  

• Onder 19 jaar jongens 2.43 meter meisjes 2.24 meter 

• Onder 17 jaar jongens 2.24 meter meisjes 2.24 meter 

• Onder 15 jaar jongens 2.12 meter meisjes 2.12 meter 

• Onder 13 jaar mix 2.00 meter 

 

Nevobo lidmaatschap 

Het is niet verplicht dat deelnemers aan een JBC-toernooi Nevobo lid zijn. Wel dienen ze een 

Nevobo account te hebben om zich in te kunnen schrijven voor JBC toernooien. 

 

Minimaal aantal deelnemers  

Een categorie gaat pas door als er minimaal 3 teams deelnemen. Bij minder dan 3 teams 

dient er door de promotor overlegd te worden met de teams of ze een andere categorie 

willen deelnemen. Op pagina 23 staat het advies voor het samenvoegen van categorieën.  

 

Duur van toernooi 

Uit onderzoek onder de deelnemers blijkt dat een overgrote meerderheid maximaal een 

dagdeel kwijt wil zijn aan het spelen van een toernooi. Dit willen we graag als uitgangspunt 

hanteren. Op pagina 23 t/m 27 staan wedstrijdschema’s die rekening houden met deze 

uitgangspunten. Ook wordt hier rekening gehouden met het minimaal aantal sets die teams 

spelen. Graag zoveel mogelijk deze opzet gebruiken.  
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Inschrijving  

De deadline voor teams om zich in te schrijven is donderdag 12.00 uur voor een toernooi dat 

komend weekend zal plaatsvinden. Het inschrijven gaat ook dit jaar via Zelfbeachen of via de 

beachapp.  

 

 

Aandachtspunten organiseren toernooi 
 

Wij horen regelmatig van deelnemers dat de toernooien op verschillende manieren 

georganiseerd worden. Alle toernooien zijn onderdeel van het Junior Beach Circuit en 

daarom is het belangrijk dat spelers overal dezelfde uitgangspunten kunnen verwachten. 

Hieronder staan een aantal punten die het vaakst voorkomen. We verzoeken je met klem om 

de onderstaande punten na te leven.  

 

1) Toernooien van het Junior Beach Circuit worden NIET op tijd gespeeld maar op 

setwinst.  

2) Poules moeten worden ingedeeld aan de hand van de ranking. De wedstrijdleider kan 

de ingeschreven deelnemers plus rankingpunten downloaden na woensdag 12.00 

uur. Indeling gaat als volgt: Team A heeft meeste punten, Team L de minste punten. 

 

Teams A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K en L  

   

Poule 1 Poule 2 Poule 3 

A B C 

F E D 

G H I 

L  K J 

 

3) Uitslagen direct na het toernooi door de wedstrijdleiding invoeren op www.nevobo.nl 

Daarna zal de ranking automatisch bijgewerkt worden.  

4) Licht van tevoren de spelers in over het speelschema dat gehanteerd wordt. Zodat 

hier achteraf geen onduidelijkheid over kan bestaan.   

5) Gebruik zoveel mogelijk de voorbeeld wedstrijdschema’s. Deze houden rekening met 

minimaal aantal sets per team en de benodigde tijd (dagdeel). 

 

 

  

https://www.volleybal.nl/beachvolleybal/zelf-beachen?dateFrom=&location=&competitionType=&level=
https://www.volleybal.nl/beachvolleybal/zelf-beachen/mijn-beachvolleybal-app
http://www.nevobo.nl/
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1 Algemene informatie 
1.1 Procedure tot overeenstemming 
Om tot afspraken te komen tussen de promotor en de Nevobo wordt een aantal stappen 

doorlopen.  

 

1. Promotor geeft per mail aan bij de Nevobo interesse te hebben in een Junior Beach 

Circuit beachvolleybaltoernooi.  

2. Nevobo zendt digitaal de promotor het handboek Junior Beach Circuit en de promotor 

bekijkt eerst zelf of ze kan voldoen aan de voorwaarden die daarin gesteld worden.  

3. Voor zover de locatie nog niet bekend is bij de Nevobo zal een vertegenwoordiger van de 

Nevobo gaan kijken of de locatie geschikt is voor het Junior Beach Circuit. 

4. Na mondeling akkoord of mailovereenstemming van beide partijen wordt de 

overeenkomst definitief.  

5. De promotor levert de benodigde informatie en gegevens aan voor de website en 

onderhoudt contact met de Nevobo over de voortgang van de inschrijvingen en overige 

zaken en vragen.  

 

1.2 Betrokken organisatiepartijen 
De organisatie van Junior Beach Circuit toernooi brengt voor verschillende partijen een aantal 

rechten en plichten met zich mee. Hoewel de insteek bij beachvolleybal is met zo min 

mogelijk regelgeving te werken, zijn er wel een aantal zaken waar rekening mee moet 

worden gehouden. Het gaat er immers om dat zowel deelnemers, bezoekers als de 

promotors kunnen genieten van een goed georganiseerd evenement.  

 

Nevobo 

• De Nevobo heeft de landelijke coördinatie van het Junior Beach Circuit.  

• De Nevobo is de organisator die zorgt voor de voorwaarden welke worden gesteld 

aan de organisatie van het gehele Junior Beach Circuit en voor de regelgeving rondom 

de toernooien.  

• De Junior Beach Circuit toernooien worden uit naam van de Nevobo georganiseerd, 

de Nevobo blijft eindverantwoordelijk. 

 

Promotor 

• Een promotor is een partij die interesse heeft om een beachvolleybalevenement voor 

het Junior Beach Circuit te faciliteren.  

• De promotor is verantwoordelijk voor alle in het handboek besproken zaken en maakt 

de afspraken met het regiokantoor van de Nevobo.  

• De Nevobo maakt altijd de afspraken met slechts één partij, een vereniging of een 

promotor.  
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1.3 Verzekeringen en vergunningen 
Iedere promotor dient zelf zorg te dragen voor alle noodzakelijke verzekeringen en eventuele 

vergunningen.  

 

Checklist 
De checklist is een kort overzicht van de belangrijkste stappen die een promotor doorloopt 

om te voldoen aan de door de Nevobo gestelde voorwaarden voor het Junior Beach Circuit. 

 

1.4 Opstart 
• De data waarop je graag een toernooi wil organiseren aangeven aan de Nevobo. 

• Het handboek doornemen en de Nevobo laten weten of het handboek akkoord is. 

• Akkoord geven op de definitieve toernooikalender en bevestigen aan het regiokantoor 

dat jullie het toernooi gaan organiseren. 

• Uiterlijk 1 april wordt het toernooi gepubliceerd op Zelfbeachen en zal de inschrijving 

opengesteld worden. 

• Op jullie eigen website een pagina aanmaken over het Junior Beach Circuit waarop je 

informatie kunt geven over het toernooi. 

 

1.5 Toernooi organisatie 
• De deelnemers uiterlijk donderdag voorafgaand aan het toernooi informeren via email 

en eventueel via de eigen website. 

• Een wedstrijdschema maken aan de hand van de actuele ranking. Bij het maken van de 

poule-indeling dient er te worden gekeken naar de actuele ranking om een eerlijke 

verdeling te kunnen maken van de sterkere teams over de verschillende poules. Zie hier  

de indeling. Op deze manier ontstaan er gelijke poules. 

• Het wedstrijdschema invoeren op www.nevobo.nl en de uitslagen per wedstrijd invoeren 

via de website of beachapp.  

• Het opbouwen van de locatie. 

• Gedurende het toernooi: 

- Spelers ontvangen en uitleg geven over het speelschema. 

- Het spelen van het toernooi. 

- Uitslagen invoeren in het wedstrijdschema. 

• Het afbreken van de locatie. 

 

1.6 Na afloop toernooi 
• De eindranking direct na afloop van het toernooi verwerken op de website 

www.nevobo.nl. De handleiding voor het invoeren van het wedstrijdschema, uitslagen 

en eindstanden wordt t.z.t. verzonden naar de promotors/wedstrijdleiders.    

https://www.volleybal.nl/beachvolleybal/zelf-beachen?dateFrom=&location=&competitionType=&level=
http://www.nevobo.nl/
http://www.nevobo.nl/
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2. Junior Beach Circuit  
2.1 Toernooikalender Nevobo Junior Beach Circuit  
De toernooikalender van het Junior Beach Circuit wordt samengesteld door de Nevobo in 

overleg met betrokken promotors. De Nevobo doet er alles aan om de kalender voor alle 

partijen zo goed mogelijk samen te stellen. Het streven is de kalender medio februari in 

conceptvorm af te hebben. De kalender wordt uiterlijk per 1 april definitief vastgesteld en 

gecommuniceerd.  

 

2.2 Ranking Junior Beach Circuit 
• Er worden rangkingpunten toegekend bij JBC toernooien.     

• Deelnemers aan JBC-toernooien ontvangen rankingpunten op basis van de 

eindstand.  

• De rankingpunten worden door de wedstrijdleider gebruikt om een goede poule-

indeling te maken voorafgaand aan het toernooi.  

• JBC-deelnemers kunnen rankingpunten niet gebruiken bij deelname aan de 

Nationale Beach Competitie.  

 

2.3 Reglementen en deelname Junior Beach Circuit  
Indeling en toewijzing aan toernooien 

De inschrijvingen voor de toernooien van het Junior Beach Circuit verlopen via de Nevobo. 

Deelnemers schrijven zichzelf in via www.zelfbeachen.nl. In de week voorafgaand aan het 

toernooi zal de promotor informatie aan de aangemelde teams toesturen per email en tonen 

op hun eigen website. 

 

Toernooien Junior Beach Circuit   

Ieder toernooi van het Junior Beach Circuit kan bestaan uit 7 categorieën: 

• jongens<19 

• jongens<17 

• jongens<15 

• meisjes<19 

• meisjes<17 

• meisjes<15 

• jongens, meiden en mix-teams in één poule <13  

 

Het verschilt per locatie hoeveel teams er maximaal kunnen deelnemen per categorie. De 

verdeling van het aantal teams per categorie wordt door de promotor gedaan. Het is een 

taak van de promotor zelf om inschrijvingen voor haar toernooi te genereren en haar eigen 

evenement te promoten. De Nevobo ondersteunt door de inschrijvingen via de website van 

http://www.zelfbeachen.nl/
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de Nevobo te laten plaatsvinden. Alle wedstrijden van een categorie worden op 1 dag 

gespeeld. 

 

Wat te doen met te weinig aanmeldingen voor een categorie 

Er moeten minimaal 3 teams zijn om een categorie door te laten gaan. Als dit aantal niet 

gehaald wordt dan dient er met de ingeschreven teams overlegd te worden of ze deel willen 

nemen aan een andere (hogere) categorie. Bekijk hier het advies om categorieën samen te 

voegen. Teams ontvangen de rankingpunten van de categorie waaraan ze deelnemen.  

 

Afmeldingen  

Indien een team op het laatste moment (na sluiten van inschrijving) verhinderd is moet het 

zich afmelden bij de Promotor en per mail bevestiging jbc@nevobo.nl. Het team is dan wel 

inschrijfgeld verschuldigd.  

 

Indien een team zonder af te melden niet aanwezig is op de toernooi dag, kan de Organisator 

besluiten om de spelers uit te sluiten van deelname aan een volgend toernooi, of bij 

herhaling aan het gehele circuit.  

 

2.4 Wedstrijdschema toernooi dag 
De wedstrijdschema’s voor het Junior Beach Circuit worden gespeeld volgens een schema 

welke wordt gemaakt door de promotor. De promotor zal een poule-indeling maken n.a.v. de 

actuele ranking en zoveel mogelijk gebruik maken van de voorgeschreven wedstrijdschema’s 

verderop in dit document. Ook staat er vermeld hoe een wedstrijdschema wordt ingedeeld 

op basis van de rankingpunten.  

 

Alle poulewedstrijden bestaan uit minimaal 1 set t/m 21 punten (2 punten verschil, zonder 

maximum). De kruisfinale, halve finale en finalewedstrijden bestaan uit 2 sets gespeeld t/m 

21 punten en zo nodig een 3e set t/m 15 punten. Beide met 2 punten verschil zonder een 

maximum. Er wordt niet op tijd gespeeld en ieder team speelt minimaal 6 sets. Hier is in de 

voorgeschreven wedstrijdschema’s rekening gehouden.   

 

2.5 Afgelasting toernooi 
Een toernooi kan door zowel een promotor als door de Nevobo worden afgelast, eventueel in 

samenspraak met elkaar. Dit gebeurt alleen bij extreem weer of bijzondere omstandigheden. 

Bij een toernooi dat geen doorgang kan vinden worden er geen rankingpunten verdeeld. 

 

  

mailto:jbc@nevobo.nl
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Slechte weersomstandigheden 

Alleen wanneer de voorspellingen dermate slecht zijn, kan het gebeuren dat een evenement 

op voorhand wordt afgelast. Tot uiterlijk 11.00 uur wordt bekeken of het mogelijk is om het 

toernooi alsnog te starten. Tussentijds worden de teams uiteraard voorzien van de actuele 

ontwikkelingen en weersvoorspellingen. Als om 11.00 uur blijkt dat er geen verbetering te 

verwachten valt, wordt de toernooi dag afgelast. De teams ontvangen hun inschrijfgeld niet 

terug. Als een toernooi op voorhand afgelast wordt, dan ontvangen deelnemers hun 

inschrijfgeld terug minus € 7,50 administratiekosten. 

 

3. Financiën 
Bij de organisatie van een evenement voor het Junior Beach Circuit vinden diverse 

geldstromen plaats en worden er kosten gemaakt, dan wel inkomsten gegenereerd. In dit 

hoofdstuk wordt een aantal zaken hieromtrent toegelicht. Daarnaast komen de financiële 

verplichtingen ook terug in de diverse hoofdstukken waarbij de partij die het moet regelen 

ook verantwoordelijk is voor de bijbehorende kosten.  

 

3.1 Inkomsten 
Inschrijfgelden 

De inschrijfgelden van het Junior Beach Circuit komen deels ten goede van de Nevobo voor 

het dekken van de algehele kosten. Het andere deel komt te goede van de organiserende 

promotor. Het inschrijfgeld wordt door de teams betaald aan de Nevobo.  

 

Tot de uiterste inschrijfdatum mag een team zijn inschrijving intrekken en zal het 

inschrijfgeld, indien reeds overgemaakt, worden teruggestort. De uiterste inschrijfdatum is 

de woensdag voorafgaand het betreffende toernooi.  

 

Last minute inschrijvingen via de promotor blijven uiteraard mogelijk. De promotor dient 

meteen na afloop van het toernooi de namen van de spelers/teams naar de JBC- 

contactpersoon in de regio te mailen.  

 

Deelnemers betalen in 2023 € 10,- ter team per speeldag.  

 

Verdeling inschrijfgeld naar toernooitype 

 Inschrijfgeld naar promotor naar Nevobo 

Junior Beach Circuit  € 10,00 € 7,50 € 2,50 

 

Wanneer de uiterste inschrijfdatum verstreken is, is het team inschrijfgeld verschuldigd.  
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3.2 Uitgaven 
Zowel de Nevobo als de promotor hebben (of maken) kosten aan het Junior Beach Circuit. De 

kosten die de Nevobo voor haar rekening neemt zijn de kosten van de organisatie van het 

Junior Beach Circuit en de communicatieverplichtingen die de Nevobo is aangegaan. 

 

De overige kosten zijn de verplichting van de promotor. Deze kosten zijn bijvoorbeeld de 

prijzen en de communicatie die de promotor lokaal verzorgt. Verder kunnen de kosten voor 

het huren van de accommodatie en/of materialen bij de promotor in rekening gebracht 

worden. Alle kosten die niet benoemd zijn in dit handboek zijn voor rekening van de 

promotor. 
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4. Locatie en accommodatie  
Hieronder vind je een opsomming van alle benodigdheden omtrent een Junior Beach Circuit 

toernooi.  

 

4.1 Speelveld 
Aantal benodigde velden 

Het aantal benodigde velden hangt af van de grote van het toernooi. Hier is te vinden hoe de 

verhouding tussen het aantal deelnemende teams en het aantal velden is. Dit kan worden 

gebruikt als richtlijn. 

 

Afmetingen speelveld(en) 

1. Een veld is 8 meter breed en 16 meter lang (gemeten vanaf buitenkant belijning).  

2. Rondom het speelveld dient een vrije uitloopruimte te zijn. Deze uitloopruimte verschilt 

per opstelling en per locatie.  

3. In verband met de veiligheid en het uitsluiten van botsingen is het wenselijk de 

uitloopruimte zo groot mogelijk te houden. 

 

4.2 Veld en materialen 
Voor een compleet overzicht van de bij beachvolleybal geldende regels verwijzen wij tevens 

naar de officiële wedstrijdregels van de Nevobo “spelregels beachvolleybal 2017-2020. Je 

kunt deze downloaden via de Nevobo website. 

Hier is een korte benodigdhedenlijst te vinden, waarin ook de nethoogtes vermeld staan. 

  

https://www.nevobo.nl/cms/download/7088/Spelregels%20Beachvolleybal%202018%20-%20versie%20mei%202018.pdf
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4.3 Vrijwilligers van het Junior Beach Circuit  
Bij de organisatie van een toernooi van het Junior Beach Circuit worden verschillende 

personen ingezet op verschillende functies. Hier vind je een overzicht aan welke functies en 

personen je kunt denken. Bij het Junior Beach Circuit zijn deze functionarissen niet verplicht 

maar uiteraard wel gewenst. 

 

Aanwezigheid:  

Functie Omschrijving – taken Door 

Locatiemanager/

aanspreekpunt 

Gastheer, aanspreekpunt voor externe partijen als 

scheidsrechters, Nevobo en andere partijen.  

Promotor 

Wedstrijdleider De wedstrijdleider wordt bij het Junior Beach Circuit geregeld 

door de organiserende vereniging. Hij/zij 

• Adviseren wij in het bezit te laten zijn van een Verklaring 

Omtrent Gedrag (VOG). 

• is eindverantwoordelijk voor de wedstrijdleiding. 

• is verantwoordelijk voor een correct toernooiverloop.  

• instrueert en controleert alle wedstrijdzaken.  

• zorgt ervoor dat uitslagen zo snel mogelijk worden 

verwerkt en gecommuniceerd.  

Promotor 

Technische 

dienst 

1 – 2 personen zorgen voor onderhoud en assistentie bij de 

wedstrijdvelden.  

Promotor 

Tellers Bij beachvolleybal is het nog steeds heel gebruikelijk dat de 

spelers ook zelf tellen. Het wordt op prijs gesteld om bij de 

finales tellers te regelen.   

Promotor 

EHBO  Wij adviseren bij ieder toernooi minimaal 1 persoon die beschikt 

over een EHBO diploma. Het verschilt per gemeente en per 

toernooi of EHBO verplicht is. 

Promotor 

DJ Een DJ kan zeker en toevoeging zijn, maar zorg ervoor dat zijn 

muziekkeuze past bij het geheel. Een sport DJ is zeker geen DJ 

die normaal gesproken op feesten draait.  

Promotor 

 

4.4 Voorzieningen en faciliteiten bij de locatie 
Locatieadres en routebeschrijving 

De promotor zorgt voor een goede routebeschrijving op www.zelfbeachen.nl en ziet toe op 

eventuele wegopenbrekingen en/of omleidingen.  

 

http://www.zelfbeachen.nl/
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Als de locatie op het strand is of bijvoorbeeld lastig te vinden is, dan is het wenselijk om met 

speciale routeborden het laatste stuk van een route aan te geven. Bedenk dat de bezoekers 

niet dagelijks in de omgeving van het toernooi komen.  

 

Rookvrije beachaccommodatie  

Vanaf 2023 dient een JBC-locatie rookvrij te zijn!  

 

Parkeerplaatsen 

Het is wenselijk om de parkeervoorzieningen vooraf te communiceren via de eigen website 

en/of een informatie email naar de deelnemers. 

 

Tribunes en stoelen 

Tribunes en stoelen of andere voorzieningen hieromtrent zijn niet verplicht bij het Junior 

Beach Circuit. Uiteraard zullen zitplaatsen voor het publiek op prijs worden gesteld.  

 

Toiletten 

Zowel voor het publiek, deelnemers als organisatie moeten toiletten aanwezig zijn.  

 

Bar, kantine of paviljoen; horeca 

Iedere promotor wordt geadviseerd om op de locatie de mogelijkheid te hebben om een 

(warm) hapje en een (warm) drankje te kunnen kopen. Dit is prettig voor de deelnemers en 

kan voor de eigen organisatie een extra inkomst zijn. De horecazaken mogen uiteraard 

uitbesteed zijn aan een derde partij. 

 

Spelersruimte 

Het is bij beachvolleybal algemeen geaccepteerd dat er geen speciale omkleedruimte of 

faciliteit is. Het volgende wordt wel op prijs gesteld:  

• omkleedruimte 

• zitplaatsen  

• douches  

• bergruimte of een plek om eventuele tassen droog (en veilig) op te bergen. 

 

Wedstrijdleiding werkruimte 

De wedstrijdleiding bestaat normaal gesproken uit 1 persoon en eventueel een assistent.  

Wij adviseren om de wedstrijdleiding van een rustige plek te voorzien waar ze droog en vrij 

van wind kan werken. Bij voorkeur gebeurt dit in een tent of ruimte waar ze zicht heeft op de 

speelvelden. 
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EHBO ruimte 

De eventueel aanwezige EHBO-personen moeten op een droge en windvrije plek hun 

materialen kwijt kunnen. Het verschilt per evenement en gemeente of EHBO verplicht is. 

 

DJ-speaker ruimte 

De faciliteiten voor de DJ en/of speaker zijn aan de lokale promotor om in te voorzien. 

Advies: Droge en windvrije ruimte bij de geluidsinstallatie met zicht op de center 

court/velden.   

 

Geluidsinstallatie 

Geluid en beachvolleybal zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. We raden iedere locatie 

dan ook aan om te beschikken over een geluidsinstallatie.  

Deze geluidsinstallatie dient voor:  

• omroepen wedstrijdzaken 

• (achtergrond) muziek 

• verhogen van het entertainmentgehalte. 

 

Op hoger niveau wordt de geluidsinstallatie bediend door een aparte DJ of de speaker. Dit 

kan bijdragen aan het belevingsniveau van een evenement. Denk er vooraf goed over na of 

en hoe je een DJ wil inzetten. Alleen muziek draaien en omroepen is ook een gangbare optie.  

 

4.5 Prijsuitreiking 
Voor alle deelnemers is het leuk als er na afloop van het toernooi een prijsuitreiking is. De 

prijsuitreiking mag naar eigen idee worden ingevuld.  

De Nevobo verzorgt oorkondes welke worden uitgereikt, de oorkondes worden in de week 

voorafgaand toegestuurd naar de promotor. De promotor zorgt zelf voor de prijzen. 
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5. Marketing 
5.1 Algemeen 
De marketingrechten voor het Junior Beach Circuit liggen voor 100% bij de Nevobo.  

 

De Nevobo behoudt te allen tijde het recht een landelijke partner toe te voegen als sponsor 

van het evenement. Eventuele kosten die hiermee samenvallen zijn voor rekening van deze 

sponsor of Nevobo.  

 

5.2 Nevobo-uitingen 
De Nevobo heeft de mogelijkheid om in overleg met de promotor op ieder evenement van 

het Junior Beach Circuit een Nevobo vlag en/of een Nevobo reclamebord te plaatsen op een 

zichtbare plaats voor het aanwezige publiek. Vooraf zal worden aangegeven of de Nevobo 

van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken.  

 

Daarnaast dient de lokale promotor het logo van de Nevobo te gebruiken als er wordt 

gesproken over een toernooi van het Junior Beach Circuit en dient zij dat in al haar 

communicatie-uitingen over het toernooi mee te nemen.  
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6. Communicatie 
6.1 Social media-kanalen 
Het Junior Beach Circuit heeft een paar bestaande social media-kanalen: 

Facebook: www.facebook.com/juniorBeach Circuit  

Op de Facebook pagina worden regelmatig leuke berichten gepost, worden nieuwtjes 

aangekondigd en kan jullie fotoalbum op gedeeld worden. Wanneer je als promotor een 

Facebook-pagina hebt, like de JBC-pagina zodat deze jullie kan vermelden in berichten. Deel 

en like deze pagina’s zodat het bereik groter wordt en meer mensen op de hoogte zijn van 

het JBC.  

 

Instagram: www.instagram.com/juniorBeach Circuit  #JuniorBeachCircuit  

Het Instagram account wordt ingezet om d.m.v. foto’s anderen te laten zien hoe het JBC eruit 

ziet. Jeugd en promotors kunnen hun foto’s delen via #junior Beach Circuit . Ook vindt er de 

‘Instagram actie’ plaats. Teams kunnen toffe foto’s posten met #juniorBeach Circuit waar ze 

prijzen mee kunnen winnen. Zorg dus dat je ook jouw teams op de hoogte brengt van deze 

actie.  

 

6.2 Communicatie tussen promotor en Nevobo 
De promotor kan via de contactensheet en via de contactpersonen op het regiokantoor 

afstemmen als er specifieke vragen en acties zijn.  

 

Het totale communicatietraject is voortdurend in ontwikkeling en de beste resultaten 

worden behaald als er samen aan een goed communicatiepakket wordt gewerkt. 

Aanvullingen, aanpassingen en reacties worden zeer op prijs gesteld. De Nevobo ondersteunt 

binnen haar eigen middelen en kanalen de communicatie van het Junior Beach Circuit.  

 

6.3 Publiciteit promotor 
De promotor regelt zelf haar publiciteitsmogelijkheden als:  

• advertenties en plaatsing 

• vermelding op websites  

• publiciteit in regionale media 

• publiciteit in/bij gemeentelijke voorzieningen  

• publiciteit in/bij sporthal – club 

• communicatie via social media  

• persberichten versturen.  

 

 

  

http://www.facebook.com/juniorbeachcircuit
http://www.instagram.com/juniorbeachcircuit
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6.4 Publiciteit Nevobo 
De Nevobo ondersteunt de promotor in haar communicatieplatform waar mogelijk. Denk 

hierbij aan ondersteuning op het gebied van:  

• posters ontwerpen 

• flyers ontwerpen  

• opname in de landelijke kalender (gecommuniceerd via de Nevobo website) 

 

De Promotor kan hiervoor Clubdesigns gebruiken.  

 

De Nevobo heeft een inspanningsverplichting om het Junior Beach Circuit te verbeteren. De 

promotor kan er dan ook op rekenen dat de Nevobo zich inspant om ook de communicatie 

van de toernooien te optimaliseren binnen haar mogelijkheden.  

 

6.5 Spelersinformatie 
Er zijn twee partijen die naar de spelers communiceren.  

 

De Nevobo is verantwoordelijk voor de algemene communicatie met spelers en daarmee de 

teams. Er wordt vooral gecommuniceerd via de Nevobo Junior Beachcompetitie pagina. 

www.volleybal.nl/beachvolleybal/zelf-beachen/junior-beach-circuit  

Het betreft hier:  

a. Informatie over het Junior Beach Circuit  

b. Inschrijving van het Junior Beach Circuit  

c. Updates van de ranking 

 

De andere partij is de promotor. Deze zal richting de spelers communiceren over zijn eigen 

toernooi. Dit kan middels een email of op een website in de week voorafgaande aan het 

toernooi. 

 

De Nevobo heeft het recht om (eventueel in samenwerking met sponsors van de competitie) 

de naam, foto’s video en andere bewegende beelden van de speler te gebruiken voor de 

promotie van evenementen die deel uit maken van de Nevobo competitie. De Nevobo en 

haar sponsors zullen dit recht enkel gebruiken om de Nevobo beachvolleybalcompetitie en 

de evenementen van deze competitie te promoten. Wanneer een speler hier bezwaar tegen 

heeft, dan dient een polsbandje gedragen te worden wat opgehaald kan worden bij de 

wedstrijdleiding op locatie. De promotor dient ervoor te zorgen dat er polsbandjes 

beschikbaar zijn.  

  

https://www.nevobo.nl/besturen-organiseren/clubcommunicatie/clubdesigns/
http://www.volleybal.nl/beachvolleybal/zelf-beachen/junior-beach-circuit
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6.6 Mijn Beachvolleybal app  
De Mijn Beachvolleybal app is te downloaden in de storen! Deze app biedt alles wat je nodig 
hebt; van inschrijven tot aan het checken van het laatste volleybalnieuws. Deelnemers 
kunnen daarbij ook heel gemakkelijk wedstrijduitslagen doorgeven aan de wedstrijdleiding. 
Klinkt goed niet waar? Download de Mijn Beachvolleybal app nu en ontdek de 
mogelijkheden!  

 

Greep uit de functionaliteiten  

Met de Mijn Beachvolleybal app is iedereen klaar voor een onvergetelijk seizoen vol 
beachvolleybal. Deze app biedt namelijk enorm veel mogelijkheden. Hieronder een greep uit 
de functionaliteiten van de Mijn Beachvolleybal app:   
  

• Favoriete beachvolleybaltoernooien gemakkelijk te vinden 
• Inschrijven voor een of meerdere toernooien  
• Persoonlijk programma gemakkelijk te raadplegen 
• Wedstrijduitslagen kunnen digitaal worden doorgegeven 
• Resultaten van iedereen kunnen bekeken worden 
• Altijd alle actuele toernooi informatie bij de hand 
• Het laatste beachvolleybalnieuws altijd tot je beschikking 
• Rankings inzien 
• En pushnotificaties 

•   
Download de Mijn Beachvolleybal app  
Ontdek de Mijn Beachvolleybal app in de stores! 
 
Download voor Android 

Download voor iOS 

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.volleybal.beach.app
https://apps.apple.com/nl/app/mijn-beachvolleybal/id1496255279
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7. Praktische zaken 
7.1 Niet voldoende teams in een categorie 
Het komt wel eens voor dat er in één categorie niet voldoende teams zijn om door te laten 

gaan. Categorieën kunnen dan worden samengevoegd. Het advies om categorieën samen te 

voegen is als volgt: 

 

• Jongens <13 met Jongens <15 

• Meisjes <13 met meiden <15 

• Mix <13 met jongens <15 

• Meisjes < 15 met jongens < 15 

• Jongens <15 met jongens <17 

• Meisjes < 17 met meisjes <19 

• Jongens <17 met jongens <19  

• Meisjes <19 bij Jongens <19 

• Jongens <19 samenvoegen met jongens <17  

 

Als leeftijden samen worden gevoegd, wordt er gespeeld om de rankingpunten van de 

hoogste categorie. Ook wordt de nethoogte van de hoogste categorie aangehouden.  
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7.2 Wedstrijdschema’s plus benodigde tijd  
Het onderstaande overzicht is een schematische weergave van het aantal teams die 

deelnemen met het aantal benodigde velden en de speelwijze die standaard aangehouden 

wordt. Dit schema dient zoveel mogelijk worden aangehouden zodat toernooien binnen een 

dagdeel gespeel worden en de teams voldoende sets spelen.  

Aantal 
teams Speelwijze 

Aantal velden 
en uren 

3 Teams spelen volgens het schema 'poule van 3 dubbel' met 
2 sets per wedstrijd 

1 x 3u 

4 Teams spelen volgens het schema 'poule van 4' met 2 sets 
per wedstrijd 

1 x 3u 

5 Teams spelen volgens het schema 'poule van 5' met 2 sets 
per wedstrijd 

2 x 2,5u 

6 

2 poules van 3 tams spelen volgens het schema 'poules van 
3 dubbel' met 1 set per wedstrijd 

2 x 1,5u 

Nrs 1 en 2 spelen een kruisfinale om 2 sets 2 x 0,5u 

Nrs 3 spelen over 2 sets om plek 5/6 1 x 0,5u 

De winnaars van de kruisfinales spelen over 2 sets om de 
plekken 1/2 en de verliezers om plekken 3/4 

2 x 0,5u 

7 

1 poule van 3 teams speelt volgens het schema 'poule van 3 
dubbel' met 1 set per wedstrijd. 1 poule van 4 teams speelt 
volgens het schema 'poule van 4' met 1 set per wedstrijd 

2 x 1,5u 

Nrs 2 en 3 spelen een kruisfinale om 2 sets 2 x 0,5u 

De winnaars van de kruisfinales vormen samen met de nrs 
1 één poule en spelen volgens het schema 'poule van 4' 
met 1 set per wedstrijd.  

2 x 1,5u 
De verliezers van de kruisfinales vormen samen met de nr 4 
één poule en spelen volgens het schema 'poule van 3' met 
1 set per wedstrijd 

8 

2 poules van 4 teams spelen volgens het schema 'poule van 
4' met 1 set per wedstrijd 

2 x 1,5u 

Nrs 2 en 3 spelen een kruisfinale om 2 sets 2 x 0,5u 

De winnaars van de kruisfinales vormen samen met de nrs 
1 één poule en spelen volgens het schema 'poule van 4' 
met 1 set per wedstrijd.  

2 x 1,5u 
De verliezers van de kruisfinales vormen samen met de nrs 
4 één poule en spelen volgens het schema 'poule van 4' 
met 1 set per wedstrijd 
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9 

3 poules van 3 teams spelen volgens het schema 'poule van 
3 dubbel' met 1 set per wedstrijd 

3 x 1,5u 

Nrs 1 en 2 spelen een kruisfinale om 2 sets 3 x 0,5u 

De winnaars van de kruisfinales vormen samen één poule 
en de verliezers vormen samen één poule. De nrs 3 vormen 
samen één poule. Alle poules spelen volgens het schema 
'poule van 3' met 1 set per wedstrijd 

3 x 0,75u 

10 

2 poules van 3 tams spelen volgens het schema 'poules van 
3 dubbel' met 1 set per wedstrijd. 1 poule van 4 teams 
speelt volgens het schema 'poule van 4' met 1 set per 
wedstrijd 

3 x 1,5u 

Nrs 1 en 2 spelen een kruisfinale om 2 sets 3 x 0,5u 

De winnaars van de kruisfinales vormen samen één poule 
en de verliezers vormen samen één poule en spelen beide 
volgens het schema 'poule van 3 dubbel' met 1 set per 
wedstrijd.  

3 x 1,5u 

De nrs 3 en 4 vormen samen één poule en spelen volgens 
het schema 'poule van 4' met 1 set per wedstrijd 

11 

1 poule van 3 teams speelt volgens het schema 'poule van 3 
dubbel' met 1 set per wedstrijd. 2 poules van 4 teams 
spelen volgens het schema 'poule van 4' met 1 set per 
wedstrijd 

3 x 1,5u 

Nrs 1 en 2 spelen een kruisfinale om 2 sets. 3 x 0,5u 

De winnaars van de kruisfinales vormen samen één poule 
en de verliezers vormen samen één poule en spelen beide 
volgens het schema 'poule van 3' met 1 set per wedstrijd 
(beide poules samen op 1 veld). 3 x 1,5u 

De nummers 3 en 4 vormen samen een poule van 5 en 
spelen volgens het schema 'poule van 5' met 1 set per 
wedstrijd. 

12 

3 poules van 4 teams spelen volgens het schema 'poule van 
4' met 1 set per wedstrijd. 

3 x 1,5u 

Nrs 1 en 2 spelen een kruisfinale om 2 sets. 3 x 0,5u 

De winnaars van de kruisfinales vormen samen één poule 
en de verliezers vormen samen één poule en spelen beide 
volgens het schema 'poule van 3' met 1 set per wedstrijd 
(beide poules samen op 1 veld). 3 x 1,5u 

De nrs 3 vormen samen één poule en de nrs 4 vormen 
samen één poule en spelen volgens het schema 'poule van 
3 dubbel' met 1 set per wedstrijd 
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13 

3 poules van 3 teams spelen volgens het schema 'poule van 
3 dubbel' met 1 set per wedstrijd. 1 poule van 4 teams 
speelt volgens het schema 'poule van 4' met 1 set per 
wedstrijd 

4 x 1,5u 

Nrs 1 en 2 spelen een kruisfinale om 2 sets. 4 x 0,5u 

De winnaars van de kruisfinales vormen samen één poule 
en de verliezers vormen samen één poule en spelen beide 
volgens het schema 'poule van 4' met 1 set per wedstrijd. 4 x 1,5u 

De nrs 3 en nr 4 vormen samen één poule en spelen 
volgens het schema 'poule van 5' met 1 set per wedstrijd. 

14 

2 poules van 3 teams spelen volgens het schema 'poule van 
3 dubbel' met 1 set per wedstrijd. 2 poules van 4 teams 
spelen volgens het schema 'poule van 4' met 1 set per 
wedstrijd 

4 x 1,5u 

Nrs 1 en 2 spelen een kruisfinale om 2 sets. De nrs 3 en 4 
spelen een kruisfinale om 2 sets. 

4 x 1u 

De winnaars van nrs 1 en 2 vormen samen één poule en de 
verliezers vormen samen één poule en spelen beide 
volgens het schema 'poule van 4' met 1 set per wedstrijd. 

4 x 1,5u 
De winnaars van nrs 3 en 4 vormen samen één poule en de 
verliezers vormen samen één poule en spelen volgens het 
schema 'poule van 3 dubbel' met 1 set per wedstrijd. 

15 

1 poule van 3 teams speelt volgens het schema 'poule van 3 
dubbel' met 1 set per wedstrijd. 3 poules van 4 teams 
spelen volgens het schema 'poule van 4' met 1 set per 
wedstrijd 

4 x 1,5u 

Nrs 1 en 2 spelen een kruisfinale om 2 sets.  4 x 0,5u 

De winnaars van de kruisfinales vormen samen één poule 
en de verliezers vormen samen één poule en spelen beide 
volgens het schema 'poule van 4' met 1 set per wedstrijd. 

4 x 1,5u De nrs 3 vormen samen één poule en spelen volgens het 
schema 'poule van 4' met 1 set per wedstrijd.  

De nrs 4 vormen samen één poule en spelen volgens het 
schema 'poule van 3 dubbel' met 1 set per wedstrijd. 
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16 

4 poules van 4 teams spelen volgens het schema 'poule van 
4' met 1 set per wedstrijd 

4 x 1,5u 

Nrs 1 en 2 spelen een kruisfinale om 2 sets.  4 x 0,5u 

De winnaars van de kruisfinales vormen samen één poule 
en de verliezers vormen samen één poule en spelen beide 
volgens het schema 'poule van 4' met 1 set per wedstrijd. 

4 x 1,5u 
De nrs 3 vormen samen één poule en de nrs 4 vormen 
samen één poule en spelen volgens het schema 'poule van 
4' met 1 set per wedstrijd.  

17 -24 Neem contact op met de Nevobo   

 

Poule van 3  Poule van 4  Poule van 5 

Wedstrijd Fluiten  Wedstrijd Fluiten  Wedstrijd Fluiten Wedstrijd Fluiten 

A-B C  A-B C  A-B C D-E Organisatie 

C-A B  C-D A  B-C E D-A Organisatie 

B-C A  B-C D  C-E A B-D Organisatie 

   D-A B  A-C D E-B Organisatie 

Poule van 3 dubbel  A-C D  C-D B E-A Organisatie 

Wedstrijd Fluiten  B-D A      

A-B C         

C-A B         

B-C A         

B-A C         

A-C B         

C-B A         
 

Kruisfinales 2 poules  Kruisfinales 3 poules  Kruisfinales 4 poules  Kruisfinales 14 poules 

Wedstrijd Fluiten  Wedstrijd Fluiten  Wedstrijd Fluiten  Wedstrijd Fluiten 

1A - 2B Organisatie  1A - 2B Organisatie  1A - 2B Organisatie  3A - 4C Organisatie 

1B - 2A Organisatie  1B - 2C Organisatie  1B - 2C Organisatie  3B - 4D Organisatie 

   1C - 2A Organisatie  1C - 2D Organisatie  3C - 3D Organisatie 

      1D - 2A Organisatie    
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7.3 Indeling poules n.a.v. ranking 
Poules moeten worden ingedeeld aan de hand van de ranking. Deze kan de wedstrijdleider 

donderdag na 12.00 uur downloaden. Indeling gaat als volgt: Team A heeft meeste punten, 

Team L de minste punten. 

 

Teams A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K en L  

   

Poule 1 Poule 2 Poule 3 

A B C 

F E D 

G H I 

L  K J 
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7.4 Berekening eindstand in de poules 
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: 

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 5 punten. 

 

7.5 Veld en materialen 
Verschillende zaken dienen geregeld te zijn omtrent een Junior Beach Circuit toernooi. We 

adviseren om onderstaande lijst te hanteren als leidraad bij het organiseren van het toernooi. 

 

a. Netpalen 

• Bij voorkeur in hoogte verstelbaar.  

• Eventueel gebruikte verankeringen moeten voorzien zijn van een zacht omhulsel om 

blessures te voorkomen en mogen niet boven de grond uitsteken.  

b. Net 

• Fijnmazig 5 cm of grofmazig 10 cm.  

• Er mogen geen gaten in de netten zitten. 

• Het net zelf heeft een hoogte van 1,00 meter (breedte 8,00 tot 9,50 meter). 

• Nethoogtes: 

 Jongens Meisjes 

Jeugd < 19  2.43 m 2.24 m 

Jeugd < 17 2.24 m 2.24 m 

Jeugd < 15 2.12 m 2.12 m 

Jeugd < 13 2.00 m  2.00 m 

 

• Netten/velden mogen aan elkaar geschakeld worden. 

c. Nethoogte meetlat 

• Stok of hoogtelat met de aangegeven hoogtes om de nethoogte te meten.  

d. Belijning 

• Een veld is 16 meter lang en 8 meter breed gemeten vanaf de buitenzijde van de 

belijning.  

• Minimaal 2,5 cm breed en maximaal 8,0 cm breed. Bij voorkeur 5,0 cm breed.  

• Contrasterend met het zand (bij voorkeur een donkerblauwe kleur).  
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• Eventuele verankeringsmiddelen moeten voldoende diep (30-40 cm) in het zand zijn 

weggewerkt om blessures te voorkomen. 

e. Antennes (2 per veld) 

• Antennes zijn bij voorkeur rood/wit geblokt. 

• Antennes zijn 1,80 meter. De antenne steekt 80 cm boven het net uit.  

• Zitten vast met tape of een speciale hoes.  

• De hoes hangt loodrecht boven de belijning en de antenne hangt loodrecht boven de 

buitenzijde van de belijning.  

f. Telbord 

• 1 telbord voorzien van nummering tot minimaal 30.  

g. Bal 

• De teams dienen zelf een bal mee te nemen naar het toernooi. Bij voorkeur wordt er 

gespeeld met een officieel door de Nevobo goedgekeurde wedstrijdballen. 
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8. Overige informatie 
 

Algemene Junior Beach Circuit-pagina 

www.volleybal.nl/beachvolleybal/zelf-beachen/junior-beach-circuit 

www.facebook.nl/juniorBeach Circuit   

 

Tot zover het handboek voor de organisatie van een of meerdere toernooi(en) voor het 

Junior Beach Circuit. 

 

Als er nog vragen zijn of als je graag toevoegingen of wijzigingen, van welke aard dan ook, ziet 

op het handboek voor de promotor, laat het dan weten aan de Nevobo via jbc@nevobo.nl. 

 

7 Bijlagen  
 

BIJLAGE 1: Organisatie sheet 

BIJLAGE 2: Contactensheet 
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Bijlage 1: Organisatie sheet 

 

Onderstaand overzicht kan worden gebruikt om de taken en namen te benoemen voor het te 

organiseren evenement.  

 

Functie Door Naam Mail Mobiel 

Locatiemanager Promotor    

Ass. locatiemanager Promotor    

Technische dienst 2 Promotor    

DJ Promotor    

Speaker Promotor    

Wedstrijdleider Promotor    

EHBO 1 

EHBO 2 

Promotor 

Promotor 
   

PR/Communicatie Promotor    

Fotograaf Promotor    
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Bijlage 2: Contactensheet 

De contactensheet is bedoeld om de promotor duidelijkheid te verschaffen in haar 

communicatie. 

 

Naam Functie E-mailadres Telefoonnummer 

Rachel Zwartbol  
Contact Nevobo 

regio Noord 
jbc@nevobo.nl  06 – 82 20 56 83 

Wouter Gaillard 
Contact Nevobo 

regio Oost 
jbc@nevobo.nl  06 – 21 84 93 45 

Henk Steeghs 
Contact Nevobo 

regio Zuid 
jbc@nevobo.nl  06 – 21 80 99 21 

Jeroen Ros 
Contact Nevobo 

regio West 
jbc@nevobo.nl  06 – 82 15 54 66 

 

 

mailto:jbc@nevobo.nl
mailto:jbc@nevobo.nl
mailto:jbc@nevobo.nl
mailto:jbc@nevobo.nl

