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Voorwoord

Een handvat voor promotors

Voor u ligt het handboek 2017 voor de organisatie van een of meerdere toernooi(en) voor de
nationale beachvolleybal competitie.
Dit handboek is bestemd voor de promotor die een 1e divisie, 2e divisie of 3e divisie
(instroomklasse voor spelers van de 4e klasse t/m 3e divisie) toernooi wil organiseren. Het
handboek is een aanvulling op de officiële beachvolleybalregels en voorziet de promotor van
informatie om een goed toernooi te kunnen organiseren.
Het handboek heeft als doel om verwachtingen en verplichtingen rondom de organisatie van
een toernooi voor de nationale beachvolleybal competitie te coördineren en af te stemmen. Dit
alles om te komen tot een verdere verbetering van de gehele organisatie van de nationale
beachvolleybal competitie en de (nog) verdere verbetering van de individuele toernooien.
Iedere geïnteresseerde promotor ontvangt van de Nevobo dit handboek om een of
meerdere toernooi(en) van de nationale competitie te kunnen organiseren.
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Algemene informatie

Procedure tot overeenstemming
Om tot afspraken te komen tussen promotor en Nevobo wordt een aantal stappen doorlopen.
1. Promotor geeft door middel van het invullen van het formulier ‘Aanmelden organisatie
Nationale Beachvolleybal competitie’ aan bij de Nevobo interesse te hebben in de
organisatie van een toernooi voor de nationale Nevobo beachvolleybal competitie.
2. Nadat de promotor heeft aangegeven te kunnen voldoen aan de gestelde voorwaarden,
kan een vertegenwoordiger van de Nevobo gaan kijken of de locatie geschikt is. Dit
voor zover de locatie nog niet bekend is bij de Nevobo.
3. Na akkoord ondertekent de Nevobo het contract en stuurt deze terug naar de
contactpersoon.
4. De promotor onderhoudt contact met de Nevobo over de voortgang van de
inschrijvingen en overige zaken en vragen.
Zie voor contactpersonen de contactensheet in dit handboek.
5. Het handboek nationale beachvolleybal competitie 2017 is een onderliggend stuk van
de overeenkomst nationale beachvolleybal competitie 2017.

Certificering
Iedere promotor die een toernooi van de nationale beachvolleybal competitie wil organiseren
op een bestaande beachlocatie (beachvereniging) dient een Nevobo classificatie te hebben.
Deze classificatie dient te worden afgestemd met de Nevobo. Meer informatie over het Nevobo
classificatie systeem vindt u in het brondocument.
Als een toernooi niet op een vaste (beachlocatie) wordt gespeeld, dus op een strand of op een
stadsplein, gaat deze classificatie nog niet op, maar dient er wel vooraf te worden aangegeven
door de promotor hoe de verplichte zaken worden ingevuld.

Betrokken organisatiepartijen
De organisatie van een toernooi voor de nationale beachvolleybal competitie 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, is er wel een aantal zaken waar
rekening mee moet worden gehouden. Het gaat er immers om dat zowel deelnemers als
bezoekers kunnen genieten van een goed georganiseerd evenement.
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De Nevobo is de organisatie die zorgt voor de voorwaarden welke worden gesteld aan de
organisatie van de gehele competitie en voor regelgeving rondom de competitie. De Nevobo
vergeeft de rechten aan derden om een competitieronde/toernooi te mogen organiseren onder
auspiciën van de Nevobo.
De Nevobo heeft de taak de landelijke competitie te organiseren en coördineren en is daarmee
de organisator van de landelijke competitie.
Vereniging
Binnen de Nederlandse competitie zijn verschillende partijen in staat om een
competitieronde/toernooi te organiseren. Veelal is dit een volleybalvereniging of een specifieke
beachvolleybalvereniging.
Als een vereniging een toernooi wil organiseren dan wordt er een overeenkomst gesloten
tussen de vereniging en de Nevobo om de afspraken zoals rechten en plichten vast te leggen.
Als een vereniging de afspraken maakt met de Nevobo dan treedt de vereniging ook op als
promotor.
Promotor
Een promotor is een partij (al dan niet commercieel) die interesse heeft om een
beachvolleybalevenement voor de nationale competitie te faciliteren.
De promotor is verantwoordelijk voor alle in het handboek besproken zaken en maakt de
afspraken met de Nevobo.
De Nevobo maakt altijd de afspraken met slechts één partij, een vereniging of een promotor.
Overal waar in dit handboek wordt gesproken over promotor kan ook vereniging worden
gelezen.

Verzekeringen en vergunningen
Iedere promotor dient zelf zorg te dragen voor alle noodzakelijke verzekeringen en eventuele
vergunningen.
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De checklist is een kort overzicht van de belangrijkste stappen die een promotor moet
doorlopen om te voldoen aan de door de Nevobo gestelde eisen voor de nationale
beachvolleybal competitie.
De voorkeuren aangeven aan de Nevobo
Het handboek doornemen en de Nevobo laten weten of het handboek akkoord is
Het contract ondertekenen
Een locatiemanager aanstellen
Een wedstrijdleider benoemen
De technische dienst aanstellen
Bij de 1e divisie eten voor scheidsrechters, en eventueel spelers, organiseren
De wedstrijdformulieren uitprinten en gereed maken voor gebruik
Het opbouwen van de locatie
Gedurende het toernooi
o

Spelers (en scheidsrechters) ontvangen

o

Het spelen van het toernooi

Het afbreken van de locatie
Evaluatieformulier invullen

–7–

Ondertitel

Handboek Nationale beachvolleybal competitie
Nevobo 2017

Financiën

Een handvat voor promotors

Bij de organisatie van een evenement voor de nationale beachvolleybal competitie 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.

Inkomsten
Sponsorinkomsten
De sponsorinkomsten verschillen per toernooi in de nationale competitie.
De informatie over de sponsorinkomsten van de 1e divisie is hier te vinden.
De informatie over de sponsorinkomsten van de 2e divisie zijn hier te vinden.
De informatie over de sponsorinkomsten van de 3e divisie zijn hier te vinden.
Inschrijfgelden
De inschrijfgelden van de nationale competitie komen deels ten goede van de Nevobo voor het
dekken van de algehele competitie kosten. Het andere deel komt te goede van de
organiserende promotor. Deze kunnen na het toernooi middels een factuur onder vermelding
van de juiste activiteitencode aan de Nevobo financien@nevobo.nl in rekening worden
gebracht.
Deelnemers betalen in 2017 € 35,00 per team (o.v.b.).
Verdeling inschrijfgeld naar toernooitype
Inschrijfgeld

naar

Activiteitencode

promotor
Eredivisie

€ 35,00

€ 0,00

981 / 820020

1 divisie

€ 35,00

€ 7,50

981 / 820010

2e divisie

€ 35,00

€ 17,50

981 / 820015

€ 35,00

€ 17,50

981 / 820025

e

e

3 divisie

Subsidiegelden
Eventuele gemeentelijke subsidiegelden gekoppeld aan het evenement zijn voor de promotor.
De promotor is zelf verantwoordelijk voor de aanvraag en afhandeling van de subsidie.
Als de Nevobo subsidiegelden ontvangt voor clinics en/of breedtesportstimuleringsprojecten
dan zijn deze gelden in eerste instantie voor de Nevobo.
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Een handvat voor promotors
De uitgaven welke voor rekening komen van de promotor zijn in dit handboek genoemd en
komen voort uit de verplichtingen welke de promotor heeft om zaken te regelen en te
faciliteren. Het is aan de promotor om hiervoor de financiële dekking te regelen.
De in het handboek genoemde taken en verantwoordelijkheden en de daarbij behorende
kosten van de Nevobo zijn voor rekening van de Nevobo.
De kosten die de Nevobo voor haar rekening neemt zijn bijvoorbeeld de onkostenvergoedingen
voor de scheidsrechters, indien van toepassing. Verder draagt de Nevobo zorg voor de kosten
van de nationale competitie en de communicatieverplichtingen die de Nevobo is aangegaan.
De overige kosten zijn de verplichting van de promotor.
Deze kosten zijn bijvoorbeeld 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. Eveneens als de lunch die door de promotor verzorgd wordt, of kan worden.
Alle bijkomende kosten die niet benoemd zijn in dit handboek zijn voor rekening van de
promotor.
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Nevobo competitie

Toernooikalender nationale beachvolleybal competitie
De toernooikalender van de nationale beachvolleybal competitie wordt samengesteld door de
Nevobo in nauw overleg met betrokken promotors/verenigingen. De Nevobo doet er alles aan
om de kalender zo spoedig mogelijk definitief te maken. Het streven is de kalender medio
december in conceptvorm af te hebben. Echter, de kalender wordt uiterlijk per 1 april definitief
vastgesteld en gecommuniceerd.

Indeling nationale beachvolleybal competitie
De nationale beachvolleybal competitie valt onder de verantwoording van de Nevobo.
Binnen de Nederlandse competitie verzamelen de deelnemers punten. Deze punten zijn van
belang voor plaatsing voor het NK dat in Scheveningen plaatsvindt. In het kort bestaat de
landelijke competitie uit:
NK
Eredivisie Grand Slam
Eredivisie
1e divisie
2e divisie
3e divisie
Jeugd NK Open
Voor de puntenverdeling verwijzen we naar de wedstrijdreglementen.
De puntenverdeling is te vinden in de Leidraad 3.7 Nationaal, Beachvolleybal Competitie in
paragraaf 3.6.8.1 Rankingpunten per toernooi per speler.

Reglementen en inschrijvingen nationale beachvolleybal competitie
Competitiewebsite
Wanneer de promotor bepaalde informatie op de website www.beachcompetitie.nl wil plaatsen
dient de promotor contact op te nemen met de competitieleider. In de contactensheet staan de
contactgegevens.
Via deze website wordt gecommuniceerd met de deelnemers en worden aanpassingen en
wijzigingen doorgegeven.
Indeling en toewijzing teams
De inschrijvingen voor de teams voor de toernooien van de nationale beachvolleybal
competitie verlopen via de Nevobo. Deelnemers schrijven zichzelf in via de website:
www.beachcompetitie.nl/. Op basis van de ranglijst wijst de Nevobo, op de maandag
voorafgaand aan het toernooi, de teams aan die in de betreffende speelronde aan de nationale
beachvolleybal competitie mogen deelnemen.
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Competitieronde nationale beachvolleybal competitie
Iedere toernooironde van de nationale beachvolleybal competitie bestaat uit 1e divisie-, 2e
divisie- en 3e divisie toernooien.
De 1e divisie en 2e divisie bestaat per toernooironde uit 16 heren- en 16 damesteams. De
competitie vindt veelal verdeeld over 2 locaties en/of dagen plaats waardoor iedere locatie 8
heren- en/of 8 damesteams per toernooi heeft.
Het is een taak van de Nevobo om te zorgen voor een voltallige competitieronde, bestaande uit
16 teams per geslacht per toernooironde en 8 teams per geslacht per toernooilocatie.
Bij uitzondering vindt het toernooi op 1 locatie plaats. Enige uitzondering op dit moment is de
locatie Ameland waar het toernooi uit 16 heren- en 16 damesteams bestaat en over 2 dagen
wordt gespeeld.
Dit houdt voor de overige promotors in dat ze 8 herenteams of 8 damesteams (single gender)
of beide (double gender) faciliteren.
Een 1e divisie beachvolleybaltoernooi wordt op 1 dag gespeeld. Alleen in uitzonderingsgevallen
wordt een 1e divisie beachvolleybaltoernooi over 2 dagen gespeeld.
De 3e divisie bestaat uit een ongelimiteerd aantal teams voor zover de locatie(s) dit toelaten.
Op het aantal inschrijvingen van de 3e divisie zit geen directe beperking zoals dat wel het geval
is bij de 1e- en 2e divisie.
Het is een taak van de promotor om inschrijvingen voor haar toernooi te genereren en haar
eigen evenement te promoten. De Nevobo ondersteunt door de inschrijvingen via de website
van de Nevobo te laten plaatsvinden.
Het kan voorkomen dat een toernooironde niet volledig wordt gevuld met teams door te weinig
inschrijvingen. In dat geval wordt het wedstrijdschema aangepast naar het aantal
ingeschreven teams. Bij een klein aantal inschrijvingen zal met de promotor overlegd worden
of een toernooi doorgang kan vinden.
Een 3e divisie beachvolleybal toernooi wordt op 1 dag gespeeld.
Wild Card Promotor
Per toernooi zijn er per geslacht (heren/dames) 2 wildcards beschikbaar. Hiervan is 1 wildcard
beschikbaar voor de promotor en 1 voor de Nevobo. Minimaal 14 dagen voor de eerste
speeldag van het toernooi moet de lokale promotor aangeven of ze gebruik willen maken van
de wildcard en aan wie ze de wildcard willen toekennen. Als er niets aangegeven wordt, gaat
de Nevobo er vanuit dat de lokale promotor geen gebruik wil maken van de wildcards.
Voor de 3e divisie geldt dat er geen wildcards uitgegeven kunnen worden. Aan het aantal
deelnemers aan de 3e divisie zit namelijk geen limiet.
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Voor de indeling en de werkwijze verwijzen we naar de wedstrijdreglementen.
De recente werkwijze voor de indeling is te vinden in de Leidraad 3.7 Nationaal, Beachvolleybal
Competitie in paragraaf 3.6.3.8 Volgorde toelating.

Wedstrijdschema
De wedstrijden in de 1e divisie en 2e divisie worden in normale omstandigheden gespeeld
volgens een standaard schema. De standaard wedstrijdschema’s zijn hier te vinden. De
aanvangstijden worden op de website www.beachcompetitie.nl van de Nevobo gepubliceerd.
De eerste wedstrijden beginnen in principe om 09.00 uur. Bij uitzondering en mits schriftelijk
ruim voortijdig (minimaal 2 weken van tevoren) aangegeven en met opgave van reden(en)
kan van deze tijd worden afgeweken.
Voor de 3e divisie is geen standaard schema beschikbaar. In de bijlage staat wel beschreven
welke speelwijze van toepassing is bij de verschillende aantallen deelnemende teams.
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Locatie en accommodatie
De promotor is verantwoordelijk voor alle locatie- en accommodatiefaciliteiten. De eventuele
kosten die hiermee gemoeid zijn komen voor rekening van de promotor, tenzij anders vermeld
en afgesproken.

Speelveld
Aantal benodigde velden
Het aantal benodigde velden hangt af van:
a. Welk niveau is het toernooi?
b. Is het single of double gender toernooi?
c. Bestaat het toernooi uit 8 of 16 teams per geslacht? In geval van 16 teams verdeeld
over 2 dagen blijft het aantal velden gelijk aan een toernooi voor 8 teams.
2e divisie

1e divisie
Geslacht

Heren

Dames

Heren

Dames

Aantal teams

8

16*

8

16*

8

8

Aantal velden

2

4

2

4

2

2

* Als er met 16 teams verdeeld over 2 dagen gespeeld wordt, is een aanbod van 2 velden
voldoende. Alleen in het geval van 16 teams op 1 dag zijn er 4 velden nodig.
Over het algemeen bestaat de 1e en 2e divisie uit 8 teams per geslacht per locatie.
Voor de 3e divisie is de verhouding van het aantal teams anders verdeeld dan bij de 1 e divisie
en de 2e divisie. Dit komt doordat het aantal inschrijvingen voor de 3e divisie kan verschillen.
Hier is te vinden hoe de verhouding tussen het aantal deelnemende teams en het aantal
velden is in de 3e divisie.
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. Hiervoor worden de richtlijnen op de volgende pagina
gebruikt. In het brondocument van de Nevobo zijn voorbeeldtekeningen van een
correcte setting te vinden.
3. In verband met de veiligheid en het uitsluiten van botsingen is het wenselijk de
uitloopruimte zo groot mogelijk tot maximaal de voorkeursuitloop te houden. De
voorkeursuitloop is de uitloop welke ook op internationaal niveau wordt gehanteerd.
4. Uitzonderingen op de minimale afmetingen moeten worden besproken met de Nevobo
en daarvoor dien je dispensatie aan te vragen.
5. Er dient minimaal 1 veld te zijn met de minimale afmetingen i.v.m. het spelen van
finalewedstrijden.
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1e divisie
Vrije ruimte achter

Vrije ruimte zijkant

Minimaal

Voorkeur

Minimaal

Voorkeur

3

5

3

5

2e divisie
Vrije ruimte achter

Vrije ruimte zijkant

Minimaal

Voorkeur

Minimaal

Voorkeur

2

5

2

5

3e divisie
Vrije ruimte achter

Vrije ruimte zijkant

Minimaal

Voorkeur

Minimaal

Voorkeur

2

5

2

5

De afmetingen van de speelvelden worden meegenomen in de beoordeling van een locatie in
het classificatiesysteem voor locaties van de Nevobo. Uitzonderingen op deze afmetingen zijn
mogelijk.

Veld en materialen
Per niveau zijn verschillende vereisten voor de velden en de materialen verschillend.
Voor de 1e divisie zijn de vereisten hier te vinden.
Voor de 2e divisie zijn de vereisten hier te vinden.
Voor de 3e divisie zijn de vereisten hier te vinden.
Voor meer informatie en classificatie van een beachvolleybalaccommodatie verwijzen we je
graag naar het brondocument op de Nevobo website.

Medewerkers van een evenement van de nationale competitie
Bij de organisatie van een ronde van de nationale beachvolleybal competitie worden
verschillende personen ingezet op verschillende functies. Hier vind je een overzicht aan welke
functies en personen je moet denken.
Aanwezigheid:
De technische dienst, wedstrijdleiding en eventuele courtmanagers dienen uiterlijk een uur
voor aanvang van de eerste wedstrijden aanwezig te zijn.
In de volgende tabel staan de verschillende niveaus cursief aangegeven.
De promotors zijn verantwoordelijk voor de invulling van de verschillende verplichte functies.
Bij de 1e divisie toernooien worden meer personen verwacht in de verschillende functies.
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Functie
Locatiemanageraanspreekpunt
Wedstrijdleider

Omschrijving – taken
Een handvat
voor promotors
Gastheer,
aanspreekpunt
voor externe partijen als
scheidsrechters, Nevobo en andere partijen.
De wedstrijdleider wordt bij de nationale beachvolleybal
competitie geregeld door de organiserende vereniging. Hij
 is in de 1e divisie samen met de hoofdscheidsrechter
eindverantwoordelijk voor de wedstrijdleiding.
Bij de 2e divisie en 3e divisie is de wedstrijdleider
alleen eindverantwoordelijk.
 is verantwoordelijk voor een correct toernooiverloop.
 instrueert en controleert alle wedstrijdzaken.
 zorgt ervoor dat uitslagen zo snel mogelijk worden
verwerkt en gecommuniceerd.
 maakt in de 1e divisie onderdeel uit van de jury bij het
protesten.

Door
Promotor
Promotor

In het geval van een conflictsituatie waarbij geen oplossing
gevonden kan worden, kan bij hoge uitzondering contact
opgenomen worden met de competitieleider. Zie hiervoor het
contactensheet.

Assistent
wedstrijdleider
Technische
dienst
Ballenkinderen
Tellers

Scheidsrechters

Als de promotor voor de wedstrijdleiderfunctie zelf niemand
heeft, kan deze -mits tijdig aangegeven- via de Nevobo
worden ingehuurd voor € 250,- per dag.
De assistent wedstrijdleider ondersteunt de wedstrijdleider bij
administratieve taken. De assistent wedstrijdleider is
verplicht aanwezig bij een 1e divisie toernooi. Bij de overige
toernooien is de assistent wedstrijdleider niet verplicht.
De technische dienst bestaat uit 1 á 2 personen die zorgen
voor het onderhoud en assistentie bij de wedstrijdvelden.
De ballenkinderen zijn niet verplicht. Als ze wel worden
ingezet dan altijd even overleg met de Nevobo voor de juiste
instructies.
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. Denk dan aan 2 tellers voor een
single gender toernooi en 4 tellers bij een double gender
toernooi.
Leeftijdsindicatie: vanaf 16 jaar.
Wanneer spelers weigeren om te tellen bij een wedstrijd,
dient de scheidsrechter dit door te geven aan de
wedstrijdleider. De wedstrijdleider geeft dit door aan de
competitieleider, en deze zal de spelers een sanctie opleggen.
Wanneer een promotor een ronde in de 1e divisie organiseert
worden scheidsrechters geleverd door de Nevobo.
De Nevobo wijst één van hen aan als hoofdscheidsrechter.
Onder scheidsrechters valt ook eventueel maximaal 1
begeleider per toernooi en scheidsrechters in opleiding.
Indien van toepassing wordt dit vooraf aan de Promotor
doorgegeven.
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Aantal scheidsrechters:
e
voor
promotors aantallen scheidsrechters
VoorEen
de 1handvat
divisie zijn
verschillende
aangesteld. Het exacte schema is hier te vinden.
Het aantal scheidsrechters dient vooraf bekend te zijn.
Wanneer er meer scheidsrechters of begeleiders zijn kan de
promotor € 7,50 per scheidsrechter extra declareren voor
vergoeding van lunch.
In de 2e divisie en 3e divisie fluiten de spelers zelf de
wedstrijden.
Hoofd –
scheidsrechter

EHBO
Speaker
DJ

Fysiotherapeut/
masseur

De hoofdscheidsrechter is samen met de wedstrijdleider
eindverantwoordelijk.
De hoofdscheidsrechter verricht een aantal extra taken:
 hij controleert en vult de checklist in of alles volgens
draaiboek en regels verloopt;
 hij ontvangt de scheidsrechters op locatie;
 hij verzorgt de technical meeting samen met de
wedstrijdleider voorafgaand aan het toernooi (mits
van toepassing);
 hij beslist in overleg met de wedstrijdleider in geval
van protest, twijfel en/of bijzondere omstandigheden;
 hij is verantwoordelijk voor een correct verloop van de
wedstrijden;
 hij neemt in geval van twijfel contact op met de
competitieleider van de Nevobo;
 hij beslist over de verdeling van de scheidsrechters
over de wedstrijden;
 hij beoordeelt de scheidsrechters.
Bij ieder toernooi dient minimaal 1 persoon aanwezig te zijn
die beschikt over een EHBO diploma. Tevens dient er een
volwaardige EHBO-koffer op de locatie aanwezig te zijn.
Een speaker is niet verplicht.
Een speciale DJ is niet verplicht.
Op (inter)nationaal niveau houdt een DJ zich zeer
geconcentreerd bezig met de wedstrijd op de center court om
de wedstrijd van korte en krachtige muziek tunes te voorzien.
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.
Een fysiotherapeut is niet verplicht.
Het aanbieden van een fysiotherapeut of masseur wordt vaak
wel gewaardeerd door de spelers. Voornamelijk door spelers
die ook op hoger niveau spelen en het op dat niveau gewend
zijn.
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Een handvat voor promotors
Organisatiestructuur in schema
De functies en de bijbehorende verantwoordelijkheden bij de organisatie van een ronde van de
nationale beachvolleybal competitie verschillen per niveau.
Daarom is dit verderop in dit handboek in een overzichtelijk schema weergegeven.
Hier staat het overzicht voor de 1e divisie.
Hier staat het overzicht voor de 2e divisie.
Hier staat het overzicht voor de 3e divisie.
Naast de schema’s is er in de bijlagen een overzicht te vinden dat je zelf kunt invullen.

Tip:
Een schema wil veelal helpen om zaken goed voor ogen te krijgen.
Breng voor je eigen toernooi in kaart hoe de verschillende stromingen en contacten liggen.
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Voorzieningen en faciliteiten
bij de locatie
Een handvat voor promotors
Inspectiebezoek
De Nevobo heeft de mogelijkheid bij de start van een speeldag een inspectiebezoek af te
leggen om te bekijken of de locatie geschikt is voor een door de Nevobo gesanctioneerd
toernooi. De controle en toezicht op het toernooi zullen ook gedurende het toernooi plaats
blijven vinden.
De Nevobo vertegenwoordiger zal indien hij langdurig aanwezig blijft, gebruik mogen maken
van de cateringfaciliteiten en andere voorzieningen van het toernooi. Eventuele kosten zijn
voor rekening van de promotor.
Een voorafgaand bezoek wordt altijd in samenspraak met de lokale promotor gedaan en dient
ervoor om het toernooi zo goed mogelijk te organiseren voor alle partijen. In veel gevallen is
een speciaal bezoek niet nodig. Door de hoofdscheidsrechter wordt na ieder toernooi een
entourageverslag gemaakt.
Locatieadres en routebeschrijving
De promotor zorgt voor het aanleveren van een goede routebeschrijving voor de website van
de Nevobo en ziet toe op eventuele wegopenbrekingen en/of omleidingen.
De routebeschrijving en een goed navigatieadres dienen te worden aangeleverd minimaal 4
weken voor aanvang van het toernooi.
Deze informatie wordt digitaal aangeleverd bij de competitieleider, de contactgegevens staan
in de contactensheet.
Het is 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.
Openbare voorzieningen
Parkeerplaatsen
De promotor is verantwoordelijk voor de aanwezigheid van parkeervoorzieningen. De mensen
van de organisatie, inclusief scheidsrechters, wedstrijdleider moeten gratis kunnen parkeren.
De parkeervoorzieningen moeten vooraf worden gecommuniceerd met de Nevobo en op de
competitiewebsite worden geplaatst als achtergrondinformatie voor betrokkenen.
Tribunes/stoelen
Tribunes en stoelen (anders dan voor de organisatie) of andere voorzieningen hieromtrent zijn
niet verplicht bij de nationale competitie toernooien. Uiteraard zullen zitplaatsen door het
publiek op prijs worden gesteld.
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Toiletten

handvatals
voor
promotors
Zowel voor het publiek,Een
deelnemers
organisatie
moeten toiletten aanwezig zijn. De toiletten
dienen regelmatig schoon gemaakt te worden en te worden gecontroleerd door de promotor.
Deze toiletten dienen te zijn voorzien van:
voldoende toiletrollen
toiletverfrisser
zeep
materiaal om de handen droog te maken.
Toiletten dienen open te zijn vanaf het eerste moment dat er mensen van de promotor
aanwezig zijn tot minimaal een uur na afloop van het toernooi.
Horeca - Bar/kantine/paviljoen
Naast de basisvoorzieningen voor de spelers en promotor is het ook voor publiek van belang
dat ze op de locatie een (warm) hapje en een (warm) drankje kunnen kopen.
Iedere promotor wordt dan ook geadviseerd hierin te voorzien en deze faciliteiten beschikbaar
te hebben vanaf het moment van aanvang van de organisatie en teams tot het einde van het
toernooi.
De horecazaken mogen uiteraard uitbesteed zijn aan een derde partij, maar de organiserende
promotor blijft verantwoordelijk voor de beschikbaarheid hiervan. Zorg ervoor dat hierover
goede afspraken zijn gemaakt, zodat ook bij slecht weer de faciliteiten wel beschikbaar zijn.
Niet openbare voorzieningen en faciliteiten
Onder de niet openbare voorzieningen worden die voorzieningen verstaan die NIET
toegankelijk zijn voor het algemene publiek.
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. De
wedstrijdleider wordt in de 1e divisie bijgestaan door de hoofdscheidsrechter.
De wedstrijdleiding moet een rustige plek hebben 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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Richtlijnen voor deze ruimte:
handvat
voor promotors
9 m2 tot Een
16 m2
is voldoende
maximaal 3 stoelen voor de wedstrijdleiding
tafelruimte voor maximaal 3 personen
minimaal 3 stroompunten van 230 Volt om computers/laptops op aan te sluiten
enige kast- of bergruimte wordt op prijs gesteld
beschikken over een internetaansluiting.
E.H.B.O. ruimte
De aanwezige EHBO personen moeten op een droge en windvrije plek hun materialen kwijt
kunnen.
Richtlijnen voor deze ruimte:
9 m2 is voldoende
1 tafel
EHBO kist of koffer voorzien van de noodzakelijke materialen
enige kast- of bergruimte om spullen droog en veilig op te bergen.
De EHBO is eventueel te combineren met een fysiotherapieruimte, mits er voldoende privacy
is.
Masseur/Fysiotherapeut
Aangezien een masseur/fysiotherapeut bij de nationale beachvolleybalcompetitie niet verplicht
is, is ook de werkruimte niet verplicht. Het aanbieden van een dergelijke faciliteit wordt vaak
wel gewaardeerd door de spelers (voornamelijk door spelers die ook op hoger niveau spelen en
het op dat niveau gewend zijn.)
Als een dergelijke ruimte wordt ingericht denk dan aan het volgende:
afgesloten (privacy) ruimte
massagetafel
koffer met benodigdheden voor een fysiotherapeut
koelkast.
De fysiotherapie is eventueel te combineren met een EHBO ruimte, mits er voldoende privacy
is.
Scheidsrechtersruimte
De scheidsrechters, wanneer deze op het toernooi aanwezig zijn, moeten een rustige plek
hebben waar ze droog en vrij van wind kunnen verblijven tussen de wedstrijden. Bij voorkeur
gebeurt dit in een tent of ruimte waar ze zicht hebben op de speelvelden. Mits de ruimte groot
genoeg is en er voldoende loopruimte is, kan deze ruimte gedeeld worden met de
wedstrijdleiding, maar absoluut niet met de spelers.
Richtlijnen voor deze ruimte:
9m2 bij een single gender en 16 m2 bij een double gender
afhankelijk van het aantal scheidsrechters, zoveel stoelen
1 (eet)tafel
minimaal 1 stroompunt van 230 Volt om computer/laptop op aan te sluiten
afhankelijk van hoe de horeca geregeld wordt een koelkastje met inhoud
enige kast- of bergruimte om spullen droog en veilig op te bergen.

– 20 –

Ondertitel

Handboek Nationale beachvolleybal competitie
Nevobo 2017
DJ-speaker ruimte

Een handvat voor promotors

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.
VIP - genodigden
De VIP’s en eventueel andere genodigden worden uitgenodigd in opdracht van de promotor.
Het is dan ook aan de promotor om de gasten te ontvangen en te voorzien van een
deugdelijke voorziening. Eventueel kan bij speciale gasten de Nevobo verzocht worden om een
vertegenwoordiger aanwezig te hebben bij het evenement.
Geluidsinstallatie
Geluid en beachvolleybal zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden.
Iedere locatie dient dan ook te beschikken over een geluidsinstallatie.
Deze geluidsinstallatie dient voor:
omroepen wedstrijdzaken
(achtergrond) muziek
verhogen van het entertainmentgehalte.
Eisen aan de geluidsinstallatie:
boxen richting publiek en tribune
microfoonaansluiting (bij voorkeur draadloos)
voldoende ‘power’ en geluidsniveau hebben.
Op eredivisieniveau 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.
Kluisjes
Bij voorkeur zijn er kluisjes op locatie beschikbaar om waardevolle spullen op te kunnen
bergen.

Food en beverage (horeca)
De organisatie van een 1e divisie toernooi dient te voorzien in food & beverage voor de
verschillende aanwezig groepen, zolang deze nog actief bij het toernooi betrokken zijn.
Bij een 2e divisie of 3e divisie toernooi is het niet verplicht om de deelnemers te voorzien in
food & beverage, dit wordt wel gewenst door de deelnemers.
De wijze waarop dit gebeurt is aan de promotor zelf. Bedenk wel dat hoe beter dit verzorgd is
des te hoger de waardering zal zijn van de aanwezige personen.
De food & beverage kan centraal geregeld zijn bij bijvoorbeeld de bar van een kantine of juist
in iedere ruimte apart. Het is wel van belang dat de promotor dat duidelijk aangeeft aan de
verschillende groepen.
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promotors
Daarnaast moet er voorEen
de handvat
spelers envoor
andere
partijen altijd de mogelijkheid zijn om iets te
kunnen kopen aan eten of drinken.
De promotor dient de volgende personen volgens onderstaand schema te voorzien.
Wie

Food (eten)

Beverage (dranken)
gedurende gehele
toernooi

Promotor
Nevobo
vertegenwoordiger

naar eigen inzicht
lunch

Scheidsrechters

Spelers
EHBO

lunch
diner
zodra de laatste wedstrijd start na
17.00 uur dient er een maaltijd
verzorgd te worden voor de
scheidsrechters, hoofdscheidsrechter en
begeleider.
lunch
zodra de laatste wedstrijd start na
17.00 uur dient er een maaltijd
verzorgd te worden voor de
wedstrijdleider.
lunch
lunch

Speaker-DJ

naar eigen inzicht

Wedstrijdleiding

naar eigen inzicht
water
koffie/thee
fris
water
koffie/thee
fris

water
koffie/thee
fris
water
water
koffie/thee
fris
naar eigen inzicht

Opmerkingen en aanvullingen:
Lunch
Een lunch kan bestaan uit:
melk, vruchtensap
brood met beleg naar keuze
vers fruit.
De lunch wordt geserveerd vanaf 11.30 uur, en is beschikbaar tot uiterlijk 14.30 uur. Het is
ook mogelijk om met afgemeten lunchpakketjes te werken. De lunch dient verzorgd te worden
in een zandvrije ruimte. Dit is wat minimaal verwacht wordt van de promotor. Het mag altijd
meer zijn (luxere broodjes, etc.), maar dat is uit goodwill van de promotor, maar is geen recht
van de scheidsrechter.
Het is aan de promotor om de specifieke invulling van de lunch weer te geven. Voor spelers
dient een promotor er voor te zorgen dat deze, al dan niet tegen betaling, gebruik kunnen
maken van de lunchmogelijkheden. Voor de scheidsrechters en spelers in de 1e divisie is het
verplicht om gratis gebruik te kunnen maken van de lunchmogelijkheden. Voor beide partijen
is het verplicht dat de lunch verzorgd wordt in een zandvrije ruimte

– 22 –

Ondertitel

Handboek Nationale beachvolleybal competitie
Nevobo 2017
Diner

Een uit:
handvat voor promotors
Een diner dient te bestaan
warme maaltijd
1 drankje.
Overleg altijd met de aanwezige hoofdscheidsrechter of er werkelijk behoefte aan is.

Prijsuitreiking
De vereisten van de prijsuitreiking is voor de verschillende niveaus verschillend.
Voor de 1e divisie is een prijsuitreiking verplicht. De verplichtingen voor de prijsuitreiking van
de 1e divisie zijn vermeld in het specifieke hoofdstuk van de 1e divisie.
Voor de 2e divisie en 3e divisie is de promotor niet verplicht een prijsuitreiking te verzorgen.
Wanneer een promotor een prijsuitreiking wil verzorgen voor de prijswinnaars is deze vrij in de
invulling van deze prijsuitreiking. De promotor zorgt zelf voor de prijzen.
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Marketing

Een handvat voor promotors

Algemeen
De marketingrechten voor de Nederlandse nationale beachvolleybalcompetitie liggen voor
100% bij de Nevobo.
De promotor koopt voor haar eigen toernooi de marketingrechten voor 100% af van de
Nevobo met inachtneming van de Nevobo sponsors en voorwaarden. Hiermee kan de promotor
haar eigen financiële armslag creëren ten gunste van het toernooi.
Voor het afkopen van deze rechten betaald de promotor aan de Nevobo:


€ 150,- per 1e divisie evenement single gender.



€ 250,- per 1e divisie evenement voor een double gender.

Het bovenstaande punt geldt alleen voor commerciële partijen die een toernooi van de
nationale beachvolleybal competitie willen organiseren, mits anders overeengekomen.
Het bovenstaande geldt niet voor verenigingen die lid zijn van de Nevobo.
De Nevobo behoudt te allen tijde het recht een landelijke partner toe te voegen als sponsor
van het evenement mits deze niet conflicteert met de sponsor van een lokale promotor. In dat
geval zullen afwijkende afspraken gemaakt worden in overleg met de desbetreffende
promotor. Eventuele productiekosten die hiermee samenvallen zijn voor rekening van deze
sponsor of Nevobo.

Nevobo uitingen
De Nevobo heeft de mogelijkheid om in overleg met de promotor op ieder evenement van de
nationale beachvolleybal competitie 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 de nationale beachvolleybal competitie en dient zij dat in al
haar communicatie-uitingen over het toernooi mee te nemen. Het meest recente Nevobo logo
is te downloaden op de downloadsite van de Nevobo.
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Spelerskleding

Een handvat voor promotors
De mogelijkheid bestaat voor een lokale promotor om de spelersshirts van het betreffende
toernooi van eigen branding te voorzien en de spelers in deze shirts te laten spelen. Deze
afspraken dienen jaarlijks opnieuw bekeken te worden. Het is niet mogelijk de spelersbroekjes
te leveren, aangezien de rechten voor de broekjes volledig bij de spelers zelf liggen.

Nevobo partners 2017
Ballen:

Gespeeld dient te worden met officieel door de Nevobo goedgekeurde
wedstrijdballen. De promotor dient zelf voor de ballen te zorgen.

De scheidsrechters van de 1e divisie beachvolleybal competitie hebben een eigen
sponsor.
Sportverzorging:

Axanova
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Communicatie Een handvat voor promotors
Communicatie tussen promotor en Nevobo
De promotor kan via de contactensheet en via de accountmanagers van de regio afstemmen
als er specifieke vragen en acties zijn.
De communicatie rondom een evenement van de nationale competitie ligt bij de lokale
promotor. De promotor is de stuwende motor achter de eigen ronde van de nationaal
beachvolleybal competitie dat zijzelf organiseren onder auspiciën van de Nevobo.
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 de nationale beachvolleybal competitie.

Publiciteit promotor
De promotor regelt zelf haar publiciteitsmogelijkheden als:
posters ontwerpen en drukken
flyers ontwerpen en drukken
posters en flyers verspreiden
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.
De promotor dient de uitslagen van het toernooi, direct na afloop te publiceren op de website
www.beachcompetitie.nl. Daarnaast spreken we de wens uit dat tijdens het toernooi er continu
beschikking is over een internet verbinding, zodat de website automatisch actueel blijft en
derden het verloop van het toernooi kunnen volgen via de website.
Het versturen van persberichten aangaande de nationale beachvolleybal competitie gebeurt
niet landelijk, met uitzondering van de eredivisie toernooien. Het is de taak van de promotor
om lokaal een persbericht te verzenden.

Publiciteit Nevobo
De Nevobo ondersteunt de promotor in haar communicatieplatform waar mogelijk. Denk
hierbij aan ondersteuning op het gebied van:
opname in de landelijke kalender (gecommuniceerd via de Nevobo website)
opname en communicatie via de officiële beachcompetitiekalender
communicatie via het regiokantoor van de Nevobo
opname in de e-mail nieuwsbrief van de Nevobo, in het geval van de 1e divisie
opname en communicatie via Nevobo website
verspreiding van informatie via de accountmanagers.
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Toernooiverslag

Een handvat voor promotors

Aan het eind van het toernooi verzendt de promotor een persbericht met uitslagen en foto
naar de lokale pers. Een cc dient te worden verzonden aan communicatie@nevobo.nl.

Beeldmateriaal
De promotor zorgt voor het maken van beeldmateriaal. De promotor zorgt voor enkele foto’s
(minimaal 3 per dag) die gebruikt kunnen worden bij de ondersteuning van het persbericht en
voor verschillende (club)websites.
Bij voorkeur worden foto’s genomen met:
drukke achtergrond
actiefoto’s - emotie
winnaars
prijsuitreiking
sponsor items.
Resolutie: Zorg voor een minimale resolutie van 1 MB per foto.
Let erop dat fotografen niet zomaar binnen het terrein van de wedstrijdvelden komen. Alleen
de officiële toernooifotograaf mag binnen het wedstrijdgebied komen. Zorg ervoor dat de
fotograaf dit weet en dat de fotograaf alleen het speelveld betreed na overleg met de
hoofdscheidsrechter.
De Nevobo heeft een inspanningsverplichting om de beachcompetitie 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.

Spelersinformatie
De communicatie met spelers en daarmee de teams valt onder de verantwoordelijkheid van de
Nevobo. De communicatie met de spelers/teams gebeurt via de Nevobo competitiewebsite
www.beachcompetitie.nl. Het betreft hier:
a.
b.
c.
d.
e.

inschrijving van de beachvolleybalcompetitie
toewijzen van de teams aan de verschillende competitieniveaus
toewijzen van wildcards
uitslagen en eindranglijst van het toernooi
updates van de nationale ranglijst.
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Een handvat voor promotors
Belangrijke download
pagina’s
Downloadpagina Nevobo logo’s en afbeeldingen:
http://www.clickcommunicatie.nl/voll000/voll-basis.html
Website beachcompetitie:
http://www.beachcompetitie.nl/
Tot zover het handboek voor de organisatie van een of meerdere toernooi(en) voor de
nationale beachvolleybal competitie.
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.
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Specifiek 1e divisie

Sponsorinkomsten
De Nevobo beschikt over 100% van de marketingrechten van de 1 e divisie. De Nevobo draagt
deze rechten voor 100% over aan de organiserende promotor volgens de voorwaarden welke
in het hoofdstuk ‘marketing’ vermeld zijn. Wel bestaat er voor de Nevobo altijd het recht een
of meerdere sponsors in te brengen. De sponsors van de promotor mogen niet conflicteren
met de ‘vaste’ beachsponsors 1e divisie beachvolleybal van de Nevobo.
De Nevobo communiceert uiterlijk 1 januari van het betreffende jaar of zij exclusieve sponsors
heeft met betrekking tot de 1e divisie. Als er na deze datum nog sponsors worden toegevoegd
door de Nevobo dan kan de Nevobo dat alleen doen in overleg met de betrokken promotors.
Op dit moment zijn er geen exclusieve partners van de Nevobo binnen de 1 e divisie
beachvolleybal
De scheidsrechters hebben de onderstaande sponsor, hier dient door de promotor rekening
mee gehouden te worden


Axanova (spierverzorging).

De Nevobo heeft altijd het recht om Nevobo promotieartikelen te leveren of reclame-uitingen
te plaatsen in overleg met de promotor.

Veld en materialen
Verschillende zaken dienen geregeld te zijn omtrent een 1e divisie toernooi. De onderstaande
lijst is een lijst met verplichtingen waarin de promotor dient te voorzien.
Op ieder veld moeten de volgende materialen aanwezig zijn:
a. Netpalen
Bij voorkeur in hoogte verstelbaar en bij een double gender verplicht in hoogte
verstelbaar.
Voorzien van een zachte hoes om blessures te voorkomen.
Eventueel gebruikte verankeringen moeten voorzien zijn van een zacht omhulsel
om blessures te voorkomen en mogen niet boven de grond uitsteken.
b. Net
Bij voorkeur in hoogte verstelbaar.
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 veelal 8,00 tot 9,50
meter).
Nethoogte heren: 2,43 meter.
Nethoogte dames: 2,24 meter.
Netten/velden mogen niet aan elkaar geschakeld worden.
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c. Nethoogte meetlat
Een handvat voor promotors
Stok of hoogtelat om de nethoogte te meten. 1 hoogtelat, afgetekend op 2,43
meter (heren) en 2,24 meter (dames), is voldoende per locatie.
d. Belijning
Een veld is 16 meter lang en 8 meter breed gemeten vanaf de buitenzijde van de
belijning.
Korte diagonaal meet: 11,31 meter.
Lange diagonaal meet: 17,89 meter.
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).
Eventuele verankeringsmiddelen moeten voldoende diep (30-40 cm) in het zand
zijn weggewerkt om blessures te voorkomen.
Gebruik de juiste afmetingen, de scheidsrechters meten de afstanden na.
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 groot tafeltelbord voorzien van nummering tot minimaal 30.
Voorzien van standnummering en setnummering.

g. Bal
Gespeeld dient te worden met officieel door de Nevobo goedgekeurde
wedstrijdballen. De promotor dient zelf voor de ballen te zorgen.
h. Stoelen
6 stoelen.
- 4 voor de spelers
- 2 voor de tellers
i.

Tafel
1 tafel voor de tellers.
Op de tafel staat het grote telbord, dat goed in het zicht moet staan voor de
scheidsrechter.
Schrijfmateriaal: zwarte pen (en potloden voor in de regen).
Schrijfplankje.
Invulinstructie van het wedstrijdformulier.

j.

Regenmateriaal
Het regenmateriaal dient om de tellers en de wedstrijdformulieren droog te
houden. Dit kan door een zeiltje, parasol of ander materiaal geschieden.
Zorg voor regencapes/poncho’s bij regen voor de tellers.
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k. Verhoging scheidsrechter
handvat
promotors
Stabiele Een
verhoging
van voor
minimaal
1 meter hoog met goede opstapmogelijkheid.
Geen scherpe randen i.v.m. veiligheid voor de spelers en scheidsrechters.
Bij voorkeur een officiële scheidsrechtersstoel.
In géén geval een zitvariant. Scheidsrechters staan altijd.
l.

Parasols
3 parasols
- 2 voor de spelers
- 1 voor de tellers
Bij voorkeur zijn er parasols beschikbaar bij warm weer of regen waar de spelers
en tellers droog onder kunnen zitten.
Zet de parasols altijd stevig vast. Een windvlaag levert gevaarlijke situaties op.

m. Harken/levelers
Zorg ervoor dat er altijd een hark of ander materiaal, waarmee je kan “vlakken”
aanwezig is om het zand op het veld in geval van noodzaak weer vlak te maken
en kuilen uit het veld te halen.
n. Wedstrijd(tafel)formulieren
Het wedstrijdformulier is online te vinden. Het wedstrijdformulier dient de
promotor te downloaden en uit te printen voor aanvang van het toernooi
Minstens 18 wedstrijdformulieren.
Serveerbordjes (nr. 1 en nr. 2 serveren).
o. Courtmanager en/of technische dienst
Een courtmanager of technische dienst zorgt voor het onderhoud en controle van
de voorzieningen bij en op de velden.

Aantal scheidsrechters

Begeleider
Toernooi aanwezig Gender
Eredivisie
Ja
Single
Double
Nee
Single
Double
1e divisie
Ja
Single
Double
Nee
Single
Double

Teams Velden Dagen
16
2
2
32
4
2
16
2
2
32
4
2
8
2
1
16
4
1
8
2
1
16
4
1
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Niet
Meefluitende
Meefluitende
Scheids Hoofd
Hoofd
rechters scheidsrechter scheisdrechter
3
1
0
6-8
0
1
3-4
0
1
6-8
0
1
3-4
0
1
6-8
0
1
4
0
1
8
0
1
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Prijsuitreiking

Een handvat voor promotors
De promotor dient een prijsuitreiking te verzorgen voor de winnaars.
De prijsuitreiking bij de 1e divisie mag op eenvoudige wijze worden ingevuld, waarbij de
prijswinnaars naar voren worden geroepen en in volgorde van 3e plaats naar 1e plaats worden
gehuldigd.
De promotor dient ZELF te zorgen voor prijzen van de prijsuitreiking.
Als een locatie in de toekomst een eredivisietoernooi ambieert dan is het aan te raden de
prijsuitreiking voor een eredivisietoernooi te oefenen. Een voorbeeld prijsuitreiking, zoals deze
wordt ingevuld bij de eredivisie, kan op aanvraag worden geleverd.

Organisatiestructuur in schema
Het onderstaande schema is een overzicht van de organisatie die zich bezig houdt met de
organisatie van een 1e divisie toernooi
Nevobo

(Hoofd)scheidsrechters

Competitieleider
(Nevobo)
Vereniging
Promotor

Locatiemanager

DJ

Wedstrijdleider

Scheidsrechters

EHBO

PR &
Communicatie

Speaker

Technische dienst

Fysiotherapeut
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Een handvat voor promotors
Specifiek 2e divisie

Sponsorinkomsten
De Nevobo beschikt over 100% van de marketingrechten van de 2e divisie. De Nevobo draagt
deze rechten voor 100% over aan de organiserende promotor. Wel bestaat er voor de Nevobo
altijd het recht een of meerdere sponsors in te brengen. De sponsors van de promotor mogen
niet conflicteren met de ‘vaste’ beachsponsors van de Nevobo.
De Nevobo communiceert uiterlijk 1 januari van het betreffende jaar of zij exclusieve sponsors
heeft met betrekking tot de 2e divisie. Als er na deze datum nog sponsors worden toegevoegd
door de Nevobo dan kan de Nevobo dat alleen doen in overleg met de betrokken promotors.
De Nevobo heeft altijd het recht om Nevobo promotieartikelen te leveren of reclameuitingen te
plaatsen in overleg met de promotor.

Veld en materialen
Verschillende zaken dienen geregeld te zijn omtrent een 2 e divisie toernooi. De onderstaande
lijst is een lijst met verplichtingen waarin de promotor dient te voorzien.
Op ieder veld moeten de volgende materialen aanwezig zijn:
a. Netpalen
Bij voorkeur in hoogte verstelbaar en bij een double gender verplicht in hoogte
verstelbaar.
Bij voorkeur voorzien van een zachte hoes om blessures te voorkomen.
Eventueel gebruikte verankeringen moeten voorzien zijn van een zacht omhulsel
om blessures te voorkomen en mogen niet boven de grond uitsteken.
b. Net
Bij voorkeur in hoogte verstelbaar.
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 veelal 8,00 tot 9,50
meter).
Nethoogte heren: 2,43 meter.
Nethoogte dames: 2,24 meter.
Netten/velden mogen aan elkaar geschakeld worden.
c. Nethoogte meetlat
Stok of hoogtelat om de nethoogte te meten. 1 hoogtelat, afgetekend op 2,43
meter (heren) en 2,24 meter (dames), is voldoende per locatie.
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d. Belijning

Een handvat voor promotors
Een veld is 16 meter lang en 8 meter breed gemeten vanaf de buitenzijde van de
belijning.
Korte diagonaal meet: 11,31 meter
Lange diagonaal meet: 17,89 meter
Minimaal 2,5 cm breed en maximaal 8 cm breed. Bij voorkeur 5 cm breed.
Contrasterend met het zand (bij voorkeur een donkerblauwe kleur).
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 groot tafeltelbord voorzien van nummering tot minimaal 30.
Voorzien van standnummering en bij voorkeur setnummering.

g. Bal
Er dient te worden gespeeld met officieel door de Nevobo goedgekeurde
wedstrijdballen. De promotor dient zelf voor de ballen te zorgen.
h. Stoelen
6 stoelen.
- 4 voor de spelers.
- 2 voor de tellerstafel.
i.

Tafel
1 tafel voor de tellers.
Op de tafel staat het grote telbord, dat goed in het zicht moet staan voor de
scheidsrechter.
Schrijfmateriaal: zwarte pen (en potloden voor in de regen).
Schrijfplankje.
Invulinstructie voor het wedstrijdformulier.

j.

Regenmateriaal
Het regenmateriaal dient om de tellers en de wedstrijdformulieren droog te
houden. Dit kan door een zeiltje, parasol of ander materiaal geschieden.
Zorg voor regencapes/poncho’s bij regen voor de tellers.

k. Harken/levelers
Zorg ervoor dat er altijd een hark of ander materiaal, waarmee je kan “vlakken”
aanwezig is om het zand op het veld in geval van noodzaak weer vlak te maken
en kuilen uit het veld te halen.
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l.

Wedstrijd(tafel)formulieren
Een handvat voor promotors
Het wedstrijdformulier is online te vinden. Het wedstrijdformulier dient de
promotor te downloaden en uit te printen voor aanvang van het toernooi
Minstens 18 wedstrijdformulieren.
Serveerbordjes (nr. 1 en nr. 2 serveren).

m. Courtmanager en/of technische dienst
Een courtmanager of technische dienst zorgt voor het onderhoud en controle van
de voorzieningen bij en op de velden.

Organisatiestructuur in schema
Het onderstaande schema is een overzicht van de organisatie die zich bezig houdt met de
organisatie van een 2e divisie toernooi.
Nevobo

Competitieleider
(Nevobo)
Vereniging
Promotor

Locatiemanager

Wedstrijdleider

EHBO

Technische dienst
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Een handvat voor promotors
Specifiek 3e divisie

Sponsorinkomsten
De Nevobo beschikt over 100% van de marketingrechten van de 3e divisie. De Nevobo draagt
deze rechten voor 100% over aan de organiserende promotor. Wel bestaat er voor de Nevobo
altijd het recht een of meerdere sponsors in te brengen.
De Nevobo heeft altijd het recht om Nevobo promotieartikelen te leveren of reclame-uitingen
te plaatsen in overleg met de promotor.

Aantal benodigde velden
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.
Aantal
teams
4
5
6
7

8

9

10

Speelwijze (op basis van ‘Standaardschema’s 3e divisie’)
Teams spelen een dubbele competitie, best-of-three
(12 wedstrijden)
Teams spelen een enkele competitie, best-of-three
(10 wedstrijden)
Teams spelen een enkele competitie, best-of-three
(15 wedstrijden)
Ochtend:
1 poule van 3 teams, enkele competitie, best-of-three
1 poule van 4 teams, enkele competitie, één set
Middag:
1 winnaarspoule van 4 teams, enkele competitie, best-ofthree
1 verliezerspoule van 3 teams, enkele competitie, best-ofthree
Ochtend:
2 poule van 4 teams, enkele competitie, één set
Middag:
1 winnaarspoule van 4 teams, enkele competitie, best-ofthree
1 verliezerspoule van 4 teams, enkele competitie, best-ofthree
Ochtend:
3 poules van 3 teams, enkele competitie, best-of-three
Middag:
2 winnaarspoules van 3 teams, enkele competitie, best-ofthree, gevolgd door plaatsingswedstrijden om 1e/2e, 3e/4e en
5e/6e plaats
1 verliezerspoule van 3 teams, enkele competitie, best-ofthree
Ochtend:
2 poules van 3 teams, enkele competitie, best-of-three
1 poule van 4 teams, enkele competitie, één set
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Middag:
Een handvat
promotors
2 winnaarspoules
van 3voor
teams,
enkele competitie, best-ofthree, gevolgd door plaatsingswedstrijden om 1e/2e, 3e/4e en
5e/6e plaats
1 verliezerspoule van 4 teams, enkele competitie, best-ofthree
Ochtend:
1 poules van 3 teams, enkele competitie, best-of-three
2 poule van 4 teams, enkele competitie, één set
Middag:
2 winnaarspoules van 3 teams, enkele competitie, best-ofthree, gevolgd door plaatsingswedstrijden om 1e/2e, 3e/4e en
5e/6e plaats
1 verliezerspoule van 5 teams, enkele competitie, best-ofthree
(10 wedstrijden, speelt op 2 velden!)
Ochtend:
3 poules van 4 teams, enkele competitie, één set
Middag:
2 winnaarspoules van 3 teams, enkele competitie, best-ofthree, gevolgd door plaatsingswedstrijden om 1e/2e, 3e/4e en
5e/6e plaats
2 verliezerspoule van 3 teams, enkele competitie, best-ofthree

11

12

4

4

Bij meer dan 12 deelnemende teams wordt de 3e divisie in tweeën gesplitst, A en B, met elk
een evenredig aantal teams.
Dus 13 teams wordt 6 en 7, 14 wordt 7 en 7, 15 wordt 7 en 8 etc.

Veld en materialen
Verschillende zaken dienen geregeld te zijn omtrent een 3e divisie toernooi. De onderstaande
lijst is een lijst met verplichtingen waarin de promotor dient te voorzien.
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 veelal 8,00 tot 9,50
meter).
Nethoogte heren: 2,43 meter. Nethoogte dames: 2,24 meter.
Netten/velden mogen aan elkaar geschakeld worden.
c. Nethoogte meetlat
Stok of hoogtelat om de nethoogte te meten. 1 hoogtelat, afgetekend op 2,43
meter (heren) en 2,24 meter (dames), is voldoende per locatie.
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d. Belijning

Een handvat voor promotors
Een veld is 16 meter lang en 8 meter breed gemeten vanaf de buitenzijde van de
belijning.
Korte diagonaal meet: 11,31 meter
Lange diagonaal meet: 17,89 meter
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).
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
Er dient te worden gespeeld met officieel door de Nevobo goedgekeurde
wedstrijdballen. De promotor dient zelf voor de ballen te zorgen.

Organisatiestructuur in schema
Het onderstaande schema is een overzicht van de organisatie die zich bezig houdt met de
organisatie van een 3e divisie toernooi
Nevobo

Competitieleider
(Nevobo)
Vereniging
Promotor

Wedstrijdleider

EHBO
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Bijlagen

Een handvat voor promotors

BIJLAGE 1: Evaluatieformulier
BIJLAGE 2: Organisatie sheet
BIJLAGE 3: Contactensheet
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Bijlage 1: Evaluatieformulier
Een handvat voor promotors

Het evaluatieformulier is een formulier dat door de promotor ingevuld kan worden na afloop
van het toernooi.
De bedoeling van het evaluatieformulier is het geven van eventuele feedback en de
tevredenheid over het toernooi.
Door hier te klikken kom je bij het evaluatieformulier.
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Bijlage 2: Organisatie
sheet
Een handvat voor promotors
Onderstaand overzicht kun je gebruiken om de taken en namen te benoemen voor het te
organiseren evenement.
Functie
Locatiemanager
Ass. locatiemanager
Technische dienst 1
Technische dienst 2
DJ
Speaker
Wedstrijdleider
Hoofdscheidsrechter
Begeleider
Scheidsrechter 1
Scheidsrechter 2
Scheidsrechter 3
Scheidsrechter 4
Scheidsrechter 5
Scheidsrechter 6
Teller 1
Teller 2
Teller 3
Teller 4
Fysiotherapeut
EHBO 1
EHBO 2
PR en
Communicatie
Fotograaf
VIP ontvangst
Contact Nevobo

Door
Promotor
Promotor
Promotor
Promotor
Promotor
Promotor
Promotor
Nevobo
Nevobo
Nevobo
Nevobo
Nevobo
Nevobo
Nevobo
Nevobo
Promotor
Promotor
Promotor
Promotor
Promotor
Promotor
Promotor
Promotor

Naam

Mail

Mobiel

Henk
Steeghs

Henk.steeghs@nevobo.nl

volgt

Promotor
Promotor

Contact Gemeente
…
…
…
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Een handvat voor promotors

Bijlage 3: Contactensheet

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

Functie

E-mailadres

Telefoonnummer

Henk Steeghs

Competitieleider,

Henk.steeghs@nevobo.nl

055-3031450

website beheerder
Bij calamiteiten

Informatie volgt

bellen.
Rik Eisma

Accountmanager

Rik.eisma@nevobo.nl

055-3031450

Hans de Vos

Manager

Hans.de.vos@nevobo.nl

030-7513619

arbitrage@nevobo.nl

030-7513646

servicebureau
Sandra Scheel

Coördinator
Arbitrage

Afdeling

communicatie@nevobo.nl

communicatie

Algemene gegevens Nevobo
Wattbaan 31 – 49
Postbus 2659

3439 ML

3430 GB

Nieuwegein
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