
AHV Achilles Beach Handball 
Toernooi 2022 

 

26,27 en 28 mei 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Bij zeer slecht weer kunt u zowel op donderdag, vrijdag als zaterdag tussen 7.30 en 8.00 uur 
bellen met: 
 
Clubhuis AHV Achilles 
055 - 5222327 
Saskia van Groen  
06 – 40544769  



AHV Achilles Beach Handball Toernooi 2022 

Voorwoord 
 
 “Gelukkig kunnen we eindelijk weer met de voeten het zand in.”  
 
Op 26, 27 en 28 mei vormen het clubhuis en de beachvelden van AHV Achilles aan de Laan 
van Kerschoten 12 het schitterende decor voor spannende wedstrijden tussen diverse 
teams uit heel Nederland. Als officieel NK Tour Beach Toernooi zijn er voor deelnemende 
clubs punten te verdienen voor de strijd om de nationale titel.  De acht beste teams per 
leeftijdscategorie uit de landelijke ranking mogen in het weekend van 27 augustus 
vervolgens gaan strijden voor deze titel. Alle leeftijden, jongens/meisjes, heren/dames 
zullen actief te zien zijn op het zand om de geliefde punten mee naar huis te nemen.  
 
Op donderdag 26 mei spelen de jongste jeugdteams in een kleine bezetting. Deze 
leeftijdscategorie heeft namelijk nog weinig ervaring met Beach Handball op kunnen doen 
vanwege het stilliggen de afgelopen 2 jaar. Op vrijdag 27 mei is het volle bak als de 
jeugdleden tussen 12 en 16 jaar aan de beurt zijn. Deze doelgroep is opgegroeid met het 
beachen en staan te trappelen om weer te mogen spelen. Zaterdag 28 mei is het de beurt 
aan de 16+ teams. Door de verlengde zaalcompetitie verliepen de aanmeldingen dit jaar wat 
stroever en is de poule vorming soms ongunstig uitgevallen. We hebben ons uiterste best 
gedaan het programma voor iedereen zo gunstig mogelijk weg te zetten. 
 
Iedereen is van harte welkom om naar deze verrassende, spectaculaire en zomerse sport te 
komen kijken. Hopelijk met een heerlijk zonnetje, veel vrolijke supporters en veel 
gezelligheid, waardoor het Beach Handball nog beter tot zijn recht komt! 
 
Wij hopen dan ook dat u ons volgend jaar ook weer weet te vinden, zodat het Achilles Beach 
Handball Toernooi een vaste plek krijgt in uw agenda. 
 
Speciale aandacht voor de inzet van vele vrijwilligers, bestuursleden en natuurlijk alle 
aanmeldingen. Wij willen van onze kant, het bestuur en alle vrijwilligers bedanken voor hun 
zeer gewaarde inzet. Ook alle scheidsrechters, die toch maar weer belangeloos komen 
fluiten, verdienen alvast een pluim. 
 
Om het toernooi soepel te laten verlopen wil ik uw aandacht vragen voor een paar zaken: 
● Toon respect voor elkaar en vooral voor de scheidsrechters (fair play). Het toernooi is 

immers van alle deelnemers en toeschouwers, dus ook de scheidsrechters. Zonder 
hen kan er geen toernooi georganiseerd worden. 

● Houdt u stipt aan de aanvangstijden, zodat ieder team gebruik kan maken van de 
volledige speelminuten. 

● Houd de velden netjes. Er staan overal bakken voor het afval en vuilnis. Graag deze 
gebruiken. 

● Geen eten en drinken, schoenen/slippers  en publiek in de zandbak.  



 
Het belangrijkste voor ons als organisatie en zo ook 
voor het NHV, is dat Beach Handball gaat om 
sportiviteit, snelheid, dynamiek en spektakel. We 
hebben voor dit jaar per categorie D, C, B, A en 
senioren een Fair Play prijs. De officials letten extra 
goed op deze hoofdregels en de berekening volgt 
aan de hand van het aantal straffen per team per 
wedstrijd.  
 
Op donderdag zal er om 13.30 weer een leuke H-en 
F- jeugd activiteit te zien zijn op het center court! 
 
Wij wensen u allen een zeer sportief en zonnig toernooi toe, zodat u na afloop kunt zeggen: 
volgend jaar komen wij als vereniging graag weer naar het Achilles Beach Handball 
Toernooi. 
 
Wij wijzen u graag op onze sponsoren. Ze zijn er medeverantwoordelijk voor, dat we ook dit 
jaar het Achilles Beachhandball Toernooi op deze manier kunnen organiseren. Achilles is 
haar sponsoren zeer dankbaar. 
 
Veel plezier! 
 
Namens de gehele beachcommissie van AHV Achilles, 
Saskia van Groen 
  



 
 

Algemene Mededelingen 
Bij AHV Achilles zijn wij blij met uw komst naar Apeldoorn. De aanwezigheid van vele teams 
vraagt om wederzijdse medewerking en op sommige momenten wederzijds begrip.  
 
Onze kleedaccommodatie is niet afgestemd op zo’n grote toeloop van teams en publiek. 
Naast een ruime kantine zijn beschikbaar 4 kleedlokalen voor spelers en 2 kleedkamers voor 
scheidsrechters.  
 
De toiletaccommodatie is niet voorzien voor de hoeveelheid personen aanwezig, wellicht 
dat u even moet wachten. Denk daarbij ook aan degene die na u komen. In de centrale hal 
zijn de toiletten; toiletten zijn er tevens in de kleedlokalen te vinden. Laten we afspreken 
dat met name deze genoemde ruimtes schoon blijven. 
 
Onze accommodatie heeft een beperkte parkeerruimte die op voorschrift van de 
brandweer, politie en ambulancedienst vrije doorgang moet geven. Op die plek kan helaas 
niet door gasten worden geparkeerd. In de directe omgeving is wel voldoende 
parkeerruimte te vinden. 
 
Bij aankomst wordt u verzocht zich te melden bij het wedstrijd-secretariaat. De 
wedstrijdformulieren dienen hier, voor aanvang van de eerste wedstrijd, ingeleverd te zijn. 
(1 wedstrijdformulier per team is voldoende). 
 
De uitslagen van de wedstrijden worden na iedere speelronde bijgeschreven op het centrale 
wedstrijdbord, Facebook en website. Tevens is er een livestream beschikbaar via YouTube. 
 
Wij wensen de deelnemers, begeleiding, supporters en de scheidsrechters een gezellig maar 
vooral sportieve dag toe. 
 
Het adres van ons handbalcomplex is: 
 
Laan van Kerschoten 12 
7316 EV Apeldoorn 
  



Bereikbaarheid accommodatie van AHV Achilles:  
 

Het handbalcomplex van Achilles ligt aan de Laan van Kerschoten 12. 
 

Vanuit de Noordelijke Provincies. 
Vanaf Zwolle A 50 richting Apeldoorn; afslag Apeldoorn Noord; bij het 4e stoplicht rechts; bij 
het 1e stoplicht links, u komt dan op de Vlijtseweg. 
Na ca 100 meter 1e weg rechts daar is parkeercapaciteit. (Musschenbroekstraat). Er is 
tevens beperkte parkeercapaciteit langs de Vlijtseweg.  
 

Vanuit het Zuiden, Nijmegen, Arnhem. 
A 50 aanhouden en richting volgen Apeldoorn, Zwolle. Blijven rijden in de richting van 
Zwolle. Afslag Apeldoorn Noord; bij het 4e stoplicht rechts; bij het 1e stoplicht links, u komt 
dan op de Vlijtseweg. 
Na ca 100 meter 1e weg rechts daar is parkeercapaciteit. (Musschenbroekstraat) 
Er is tevens beperkte parkeercapaciteit langs de Vlijtseweg.  
 

Vanuit het westen (Rotterdam/Amsterdam). 
Via de A 1 richting Apeldoorn; bij de splitsing Zwolle/Arnhem afslaan en onmiddellijk 
invoegen richting Zwolle; A 50 richting Zwolle. Afslag Apeldoorn Noord; 4e stoplicht rechts; 
1e stoplicht links; u komt dan op de Vlijtseweg.  
Na ca 100 meter 1e weg rechts daar is parkeercapaciteit. (Musschenbroekstraat) 
Er is tevens beperkte parkeercapaciteit langs de Vlijtseweg.  
 

Vanuit de richting Twente. 
A 1 richting Deventer; Afslag N 345 richting Apeldoorn. Na ca. 2 km. A 50 richting Zwolle.     
U neemt de afslag Apeldoorn Noord; 4e stoplicht rechts; 1e stoplicht links; U komt dan op 
de Vlijtseweg.  
Na ca 100 meter 1e weg rechts daar is parkeercapaciteit. (Musschenbroekstraat).  
Er is tevens beperkte parkeercapaciteit langs de Vlijtseweg. 
  



AHV Achilles Beach Handball 2022 programma 
 

Donderdag 26 mei 
09.30 – 09.45 uur: Briefing Scheidsrechters  
Vanaf 09.00 uur: Ontvangst teams 
13.30 uur:  H-F- jeugd activiteit 
10.00 – 17.00  uur: Wedstrijden D jeugd en MC jeugd 
 

Vrijdag 27 mei 
09.00 – 09.15 uur: Briefing Scheidsrechters  
Vanaf 08:30 uur: Ontvangst teams 
09:30 – 17.00 uur: Wedstrijden B jeugd en JC jeugd 
 

Zaterdag 28 mei 
09:00 – 09:15uur: Briefing Scheidsrechters  
Vanaf 08.30 uur: Ontvangst teams 
13.00 – 19.45 uur: Wedstrijden  HA jeugd 
10.00 – 18.00 uur: Wedstrijden DA jeugd 
10.00 – 17.00 uur:  Wedstrijden Heren senioren 
09.30 – 18.30 uur:  Wedstrijden Dames Senioren 
 
Alle tijden zijn richttijden, de tijden kunnen eventueel aangepast worden. U bent 
zelfverantwoordelijk om op de dag het verloop in de gaten te houden en attent te luisteren 
naar de omroepinstallatie. Mochten er grote wijzigingen zijn, dan worden deze aan u 
gemeld als u zich als vereniging aanmeldt bij het Toernooi Secretariaat.  
 

N.B. Het kan zijn dat het Beach tenue afwijkt van de oorspronkelijke verenigingskleuren. 

Alle teams zijn verplicht om reserve shirts/ hesjes beschikbaar te hebben. 
 

Scheidsrechter(-s)(-sters) 
Wij zijn oprecht blij met uw aanwezigheid, want zonder uw bereidheid te fluiten, is ons 
toernooi niet uitvoerbaar. 
 
Bij aankomst verzoeken wij u zich te melden bij het wedstrijd-
secretariaat voor het in ontvangst nemen van uw wedstrijdkaartjes, 
consumptiebonnen en andere benodigdheden.  
Desgewenst zullen uw reiskosten worden vergoed. Voor het geval dat u 
zich even wilt terugtrekken en voor het nuttigen van de u aangeboden 
lunch zijn aparte ruimtes gereserveerd. Wij wensen ook u een 
genoeglijke dag toe en hopen dat na afsluiting van het toernooi ook u 
kunt terugkijken op een geslaagde dag. 
  



Poule indeling: 
Donderdag:  

 
Vrijdag 

 

Zaterdag: 

 
 

Denk aan: 

 Reserveshirts, rugnummers of stiften om op armen of benen te kunnen schrijven 

 Wedstrijdballen, minimaal twee stuks per spelend team 



Wedstrijdschema donderdag 
 
 



Wedstrijdschema vrijdag 

  



Wedstrijdschema zaterdag 
 
  



Wedstrijdreglement Achilles Beach toernooi 2022 
1. Het toernooi wordt gespeeld volgens het wedstrijdreglement van het NHV, dus 

IHF-reglement van 2014, met uitzondering van de Team Time-Out. 
2. Het laatstgenoemde team zorgt voor reserveshirts 
3. Elk team zorgt ervoor dat er iemand van zijn vereniging tijdens de wedstrijd 

achter de puntenteller tafel aanwezig is (Dus: van beide spelende vereniging 1 
persoon minimale leeftijd 16 jaar). Tijdens de finalewedstrijden zal de tafeldienst 
door een BHS2/3 scheidsrechter verzorgd worden. 

4. Het beginsignaal wordt centraal aangegeven, tijdwaarneming wordt gedaan door 
de wedstrijdtafel. 

5. De teams dienen 5 minuten voor aanvang van de wedstrijd speelklaar en bij het 
aangegeven veld aanwezig te zijn 

6. Indien een team een protest wil indienen, dient deze uiterlijk 30 minuten na 
afloop van de wedstrijd door de toernooileiding te zijn ontvangen. 

7. Protesten zijn niet mogelijk in de volgende situaties:  
a. Datum, tijd en plaats van de wedstrijd. 
b. Nominatie van scheidsrechters en secretaris/tijdwaarnemer. 
c. Beslissingen van scheidsrechter in overeenstemming met de IHF Beach 

Handball spelregels. 
d. Resultaten van de wedstrijden zoals op schrift zijn aangeleverd en bekend 

zijn bij de toernooileiding. 
8. De toernooiorganisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor zoekgeraakte 

eigendommen en/of persoonlijk letsel. 
9. Alle speler(s)(sters) dienen speelgerechtigd te zijn. 
10. Er mogen geen etenswaren en drinken (behalve flessen water) op de velden 

genuttigd worden. 
11. Het is verboden om de beachvelden met schoenen of slippers te betreden.  Dit 

geldt ook voor leiding, toeschouwers en scheidsrechters 
12. Roken alleen toegestaan buiten de zandbak. 
13. Kleedkamers dienen schoon en netjes achtergelaten te worden. 
14. Alle teams dienen zich minimaal 15 minuten voorafgaande hun eerste wedstrijd 

te melden bij het wedstrijdsecretariaat. 
15. Van ieder deelnemend team levert de teamverantwoordelijke voor aanvang van 

de eerste wedstrijd op het NK Kwalificatietoernooi een volledig ingevulde 
teamopgave in met daarop vermeld alle deelnemende spelers en teamofficial 
voorzien van relatiecode, rugnummer en geboortedatum. Op de teamopgave 
staan tenminste 6 spelers en 1 teamofficial (teamverantwoordelijke) vermeld. 
Het maximumaantal spelers dat vermeld kan worden op de teamopgave is 12, 
voor het aantal teamofficials geldt een maximum van 4. Aanvullend houdt de 
teamverantwoordelijke (kopieën van) spelerspasjes c.q. identiteitsbewijzen van 
alle op de teamopgave vermelde personen beschikbaar. De toernooiorganisatie 
heeft het recht een speler of teamofficial ter controle naar het (digitale) 
spelerspasje of ander geldig identiteitsbewijs te vragen.  

16. Per wedstrijd bestaat een team uit maximaal 10 spelers. Tevens mogen er 
maximaal 2 officials zich in de wisselzone begeven, waarvan slechts één het is 
toegestaan te staan.  



17. Deelnemende teams dienen tenues in meerdere kleuren mee te nemen naar een 
NK Kwalificatietoernooi. Naast een duidelijk onderscheid in de tenuekleuren van 
de spelers van beide teams, dienen ook de tenuekleuren van de keepers 
afwijkend te zijn van de spelers van het eigen team en de spelers en keepers van 
de tegenstander. Ook teamofficials dienen een afwijkende kleur te dragen ten 
opzichte van de spelers van de tegenstander.  

18. Elk team levert voorafgaand aan de wedstijd 2 ballen aan. 
19. Om als team deel te nemen aan de Beach Handball Tour en het NK Beach 

Handball is het niet noodzakelijk dat de spelers van het team lid zijn van dezelfde 
vereniging. Wel dienen alle spelers: 

20. aangemeld te zijn als spelend lid van het Nederlands Handbal Verbond (NHV), of 
aangemeld te zijn als spelend lid van een bij de European Handball Federation 
(EHF) aangesloten federaties en in het bezit te zijn van de Nederlandse identiteit. 

21. In zaken waarin dit reglement niet voorziet, beslist de toernooiorganisatie in 
samenspraak met de delegate. 

 
Afgelasting op de wedstrijddag 
De organisatie heeft het recht het toernooi af te gelasten, indien de weersomstandigheden 
dusdanig zijn, dat de veiligheid van spelers in het geding komt. Inschrijfgelden worden niet 
terugbetaald! 
Bij twijfel over het al dan niet doorgaan van het toernooi kunt u ‘s morgens na 8.00 uur 
contact opnemen met: 
 
Saskia van Groen: 06-40544769 
 
 


