
  



 

Voorwoord 
 
 

Hallo allemaal, 

Wat fijn dat jullie er zijn. Voor het eerst organiseren we met Nikantes het 

Fortuin Tuinen Beach Event. Het belooft een heerlijke dag te worden, met 

alleen maar zon, dus wat willen we nog meer?  

We zijn als club erg trots dat we dit evenement kunnen organiseren.  Vorig 
jaar zijn we er samen met de Hoogvlietse handbal- en volleybalvereniging in 
geslaagd om een schitterend beachcourt te realiseren op ons complex, en 
daar moeten we natuurlijk gebruik van maken. 

 
Eind vorig jaar hadden we een gesprek met het KNKV over de groei van het 
beachkorfbal en wat de mogelijkheden waren. In dit gesprek werd 
aangeraden om met ons toernooi klein te beginnen, maar dat advies hebben 
we een beetje naast ons neergelegd. Want het draait vandaag niet alleen om 
de sportieve prestaties, maar ook om de gezelligheid.  

 
Zo hebben we een zanger gestrikt voor wat extra entertainment vanavond. 
Dit optreden begint direct na de barbecue, en is een absolute aanrader. 
Vorige keer ging het dak van de kantine er af, dus vandaar dat we dit keer de 
feesttent hebben gehuurd. Dus blijf allemaal na het eten nog even en geniet 
van dit spetterende optreden.  

 
Al met al zijn wij erg blij met hoe de eerste editie van het Fortuin Tuinen 
Beach Event er uit gaat zien. Natuurlijk hadden we dit niet kunnen doen 
zonder alle sponsoren, vrijwilligers, scheidsrechters en de teams. Dus op deze 
plek willen we jullie allemaal hartelijk bedanken. Op de achtergrond zijn we 
stiekem al bezig met de editie van volgend jaar, want dat moet nog groter en 
spectaculairder worden. Dus hopelijk zien we jullie allemaal dan weer, maar 
eerst: laten we er met zijn allen een mooie dag van maken.  

 
Veel plezier! 

 
De toernooiorganisatie 

 
 

  



Algemene informatie 
 
 

Bereikbaarheid 
 
Het adres van korfbalvereniging Nikantes is: 
 
Botreep 10 
3192 PD Hoogvliet 
 

 
 
 
 
Parkeren 
 
De eigen parkeerplaats van Nikantes zal tijdens het evenement gesloten zijn voor bezoekers. 
Parkeren is echter mogelijk in de rest van de straat, evenals langs de linkerkant van de weg 
aan de Dobber. Er is wel voldoende parkeergelegenheid voor fietsen op het terrein van 
Nikantes zelf.  
 
 
Polsbandjes en leeftijdscontrole 

 

Ook tijdens het Fortuin Tuinen Beach Event hanteert Nikantes een NIX18 beleid en zal er 

geen alcohol worden geschonken aan jongeren onder de 18 jaar. Na afloop van het toernooi 

zal er daarom gewerkt gaan worden met polsbandjes. Iedereen zal dit bandje persoonlijk af 

moeten halen bij de muntenverkoop en als je het geluk hebt er nog jong uit te zien voor je 

leeftijd dan kan er om je legitimatiebewijs gevraagd worden. Vanaf 18.00 zal er geen 

alcoholhoudende drank meer verkocht worden aan mensen die geen polsbandje om hebben, 

of een rood polsbandje hebben.  

  



Deelnemende verenigingen 

 
Er hebben zich verschillende teams aangemeld voor de eerste editie van het Fortuin Tuinen Beach 

Event. De deelnemende verenigingen op deze dag zijn: 

 
 
Exakwa      Lelystad 
 
GKV      Den Haag 
 
Korbatjo     Oud-Beijerland 
 
Nikantes     Hoogvliet 
 
NPSB      Politie Rotterdam 
 
Synergo     Utrecht 
 
Triade      Langerak 
 

 

Scheidsrechters 

 
Gelukkig hebben zich ook een aantal scheidsrechters aangemeld om de wedstrijden in goede banen 
te leiden. Hierdoor hoeven alle deelnemende verenigingen maar een paar wedstrijden te fluiten. Wij 
zijn onderstaande scheidsrechters dan ook enorm dankbaar voor hun komst. 
 
Ray Eijke 
 
Jordi Holleman 
 
Jordy Nijssen 
 
Jelle Postma 
 
Jordy Roeleven 
 
Ali Tamriuat 
  



Programma zaterdag 
 
12.00 uur Terrein open 
 
13.30 uur Start toernooi 
 
17.00 uur Prijsuitreiking 
 
18.00 uur Barbecue 
 
20.00 uur Optreden Toine Kremer 
 
22.00 uur Feest 
 

 

 

 

  



Toernooireglement 
 

- Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de officiële Beachkorfbalregels van het KNKV (zie 
volgende pagina).  

 
- Alle wedstrijden duren 2x6 minuten, waarbij er halverwege van speelrichting wordt 

gewisseld. Het begin-, rust- en eindsignaal worden centraal gegeven. 
 

- In het begin van het toernooi wordt er gespeeld in een poulesysteem. Er wordt een halve 
competitie gespeeld, met uitzondering van de C-jeugd, zij spelen een hele competitie.  
 

- Bij een gelijke eindstand is in eerste instantie het onderlinge resultaat van doorslaggevend 
belang. Eindigen drie of meer ploegen gelijk en hebben deze evenveel punten behaald in de 
onderlinge duels, dan wordt er eerst gekeken naar het doelsaldo, en vervolgens naar het 
aantal gescoorde doelpunten in de onderlinge duels.  
 

- Is het onderlinge resultaat gelijk dan wordt er gekeken naar het resultaat in de hele poule. 
Ook hier geldt dat eerst gekeken wordt naar het aantal behaalde winstpunten, vervolgens 
naar het doelsaldo en ten slotte naar het aantal gescoorde doelpunten.  
 

- Is de stand nog steeds gelijk dan moeten de betrokken teams een ‘Free Ball’-serie afwerken. 
Twee dames en twee heren van elk team komen van minimaal drie meter afstand tot schot 
om zo een winnaar te bepalen. Is na de eerste serie de stand nog steeds gelijk, dan nemen 
dezelfde spelers van de ploeg om en om een schot tot er een beslissing is gevallen.  
 

- Na de poulewedstrijden volgen er met uitzondering van de C-jeugd nog een knock-outfase of 
een finale. Bij het wedstrijdkorfbal gaan de nummers één en twee van beide poules naar de 
halve finales. De overige ploegen spelen om de plaatsen 5 tot en met 8. Bij de D- en E-jeugd 
spelen alle ploegen na de poules via een knock-out systeem om de hoofdprijs. Bij de senioren 
in het breedtekorfbal en bij de A-junioren spelen de twee beste teams uit de poule nogmaals 
tegen elkaar in de finale.  
 

- Is in een knock-out wedstrijd de stand na afloop van de verstreken speeltijd nog steeds gelijk, 
dan volgt een golden goal serie. Loting bepaalt welk team de uitbal krijgt. Mocht deze ploeg 
direct scoren dan krijgt de tegenpartij één kans om gelijk te maken. Bij een doelpunt begint 
de golden goal serie opnieuw. Bij een misser is het duel afgelopen. Een aanval is pas mislukt 
als de verdedigende partij de bal duidelijk in bezit heeft op de helft van de tegenstander.  
 

- Mocht na vijf minuten golden goal de stand nog steeds gelijk zijn, dan wordt er een ‘Free 
Ball’ serie genomen zoals bovenstaand beschreven is. 
 

- In alle gevallen waarin het toernooi- of wedstrijdreglement niet voorziet beslist de 
toernooiorganisatie.  
 

 

  



Wedstrijdreglement 
 

- Er wordt gespeeld in één vak, waarbij ten allen tijde twee heren en twee dames in het veld 

staan. Bij de senioren is het niet toegestaan dat dames als heer spelen en omgekeerd. Er mag 

onbeperkt door gewisseld worden. Dit moet gebeuren op de eigen speelhelft aan één van de 

lange zijkanten van het speelveld. 

 

- Er wordt gespeeld volgens de officiële spelregels van het KNKV voor zaal- en veldkorfbal, met 

onderstaande uitzonderingen.  

 

- Indien een speler een lichte overtreding begaat en de aanvallende partij verliest balbezit 

wordt er middels een fluitsignaal van de scheidsrechter een spelhervatting gegeven. Er mag 

direct doorgespeeld worden, dus niet wachten op het tweede fluitsignaal. De aanvallende 

speler mag niet direct doelen. De partij die de overtreding maakt moet na het fluitsignaal van 

de bal afblijven, doet men dit niet dan wordt er een ‘FreeBall’ gegeven. 

 

- Indien een speler een zware overtreding maakt of de tegenstander onreglementair een 

doelpoging ontneemt, dan fluit de scheidsrechter voor een ‘FreeBall’. Bij een FreeBall is 

direct doelen toegestaan vanaf de plek van de overtreding, de verdedigende partij mag 

hierbij niet hinderen. Indien de overtreding op een ongunstige afstand wordt begaan dan 

mag de aanvallende partij binnen 4 seconden naar een voor hem gunstige positie lopen met 

de bal. Deze afstand is circa 3 meter rond de paal, maar niet dichterbij de paal dan dat. De 

scheidsrechter geeft een FreeBall aan door te fluiten en zijn hand omhoog te doen. Ook hier 

mag direct doorgespeeld worden, dus niet wachten op het tweede fluitsignaal. 

 

- Een gele kaart wordt getoond bij een te zware overtreding of commentaar op de leiding. Een 

gele kaart betekent meteen ook een doelpunt voor de tegenstander, bij twee gele kaarten 

wordt er een rode kaart getoond. 

 

- Een rode kaart voor een speler betekent einde wedstrijd voor de hele ploeg en een 

reglementair verlies met5-0. 

 

- Indien de aanvallende partij zichtbaar tijdrekt of er wordt niet binnen circa 15 seconden een 

doelpoging genomen zal de scheidsrechter fluiten voor tijdrekken en spelbederf. Hij wijst 

daarbij naar zijn horloge en het betekent een spelhervatting voor de andere partij. 

 

- Na het scoren van een doelpunt wordt de uitworp genomen door een speler van het niet-

scorende team. Er mag direct worden doorgespeeld vanaf elke plek op de eigen speelhelft en 

dus niet noodzakelijk vanuit het midden. 

 

- Verdedigd schieten mag te allen tijde indien de aanvaller in beweging is. 

 

- Een doelpunt telt wanneer de bal door de mand gaat op dezelfde wijze als in de algemene 

spelregels is bepaald. Dit geldt ook voor de regel dat een doelpunt geteld wordt als de bal de 

handen van de schutter verlaten heeft als het eindsignaal klinkt. 



Rondetijden 

 

Ronde 1  13.30 uur 
 
Ronde 2  13.45 uur 
 
Ronde 3  14.00 uur 
 
Ronde 4  14.15 uur 
 
Ronde 5  14.30 uur 
 
Ronde 6  14.45 uur 
 
Ronde 7  15.00 uur 
 
Ronde 8  15.15 uur 
 
Ronde 9  15.30 uur 
 
Ronde 10  15.45 uur 
 
Ronde 11  16.00 uur 
 
Ronde 12  16.15 uur 
 
Ronde 13  16.30 uur 
 
Ronde 14  16.45 uur 

 

 

  



 

Senioren wedstrijdkorfbal 
 
 

Poule A      Poule B 
VodkaSaurus      De Strandslippers 
Triade 2      NPSB 
Bye Felicia      Triade 1 
De Zandhappers     Dronkey Kong 
 
 
 

Ronde Veld  Wedstrijd      Scheidsrechter 
 
1  A  VodkaSaurus – Triade 2   Jelle Postma 
1  B  Bye Felicia – De Zandhappers  Ray Eijke 
2  A  De Strandslippers – Dronkey Kong  Jordi Holleman 
2  B  Triade 1 – NPSB    Ali Tamriuat 
4  A  Bye Felicia – VodkaSaurus   Ali Tamriuat 
4  B  De Zandhappers – Triade 2   Jordi Holleman 
5  A  Dronkey Kong – NPSB    Ray Eijke 
5  B  Triade 1 – De Strandslippers   Jelle Postma 
7  A  VodkaSaurus – De Zandhappers  Ali Tamriuat 
7  B  Triade 2 – Bye Felicia    Jordi Holleman 
8  A  NPSB – De Strandslippers   Ray Eijke 
8  B  Dronkey Kong – Triade 1   Jelle Postma 
10  A  Nr. 3 poule A – Nr. 4 poule B   Jelle Postma 
10  B  Nr. 3 poule B – Nr. 4 poule A   Ray Eijke 
11  A  Nr. 1 poule A – Nr. 2 poule B   Jordi Holleman 
11  B  Nr. 1 poule B – Nr. 2 poule A   Ali Tamriuat 
13  A  Wedstrijd om derde plaats   Jelle Postma 
13  B  Wedstrijd om vijfde plaats   Ali Tamriuat 
13  C  Wedstrijd om zevende plaats  Jordi Holleman 
14  A  Finale      Ray Eijke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Senioren breedtekorfbal 
 
 

Poule C 
Zandkrabben 
Synergo 
Linksbuitenadem 
Exakwa 
Hooppiehopelozelos 
 
 
 
 
 
 

Ronde Veld Wedstrijd      Scheidsrechter 
 
3  B Zandkrabben – Synergo    Jelle Postma 
3  C Linksbuitenadem – Exakwa    GKV 
4  D Synergo – Hooppiehopelozelos   Exakwa 
5  C Zandkrabben – Linksbuitenadem   Triade 
7  C Zandkrabben – Exakwa    NPSB 
7  D Linksbuitenadem – Hooppiehopelozelos  Triade 
9  B Zandkrabben – Hooppiehopelozelos   Corne v.d. Sluis 
9  C Exakwa – Synergo     Ali Tamriuat 
11  C Hooppiehopelozelos – Exakwa   Korbatjo 
11  D Synergo – Linksbuitenadem    Korbatjo 
14  C Finale       Ali Tamriuat 
 
  



A-junioren 
 
Poule D 
 
Nikantes A1 
Korbatjo A1 
Korbatjo A2 
Korbatjo A3 
Korbatjo A4 
 

Ronde Veld Wedstrijd     Scheidsrechter 
 
2  C Korbatjo A3 – Korbatjo A4   Jordy Roeleven 
3  A Korbatjo A1 – Korbatjo A2   Ray Eijke 
5  D Korbatjo A2 – Nikantes A1   Zandhappers 
6  A Korbatjo A1 – Korbatjo A3   Jordy Roeleven 
8  C Korbatjo A1 – Korbatjo A4   Jordy Roeleven 
8  D Nikantes A1 – Korbatjo A3   Hooppiehopelozelos 
10  C Korbatjo A1 – Nikantes A1   GKV 
10  D Korbatjo A4 – Korbatjo A2   Jordy Roeleven 
12  A Nikantes A1 – Korbatjo A4   Ray Eijke 
12  B Korbatjo A2 – Korbatjo A3   Jordy Roeleven 
14  B Finale      Jordy Roeleven 
  



C-jeugd 
 
Poule E 
Beachtijgers 
Korbatjo C1 
Beachpanda’s 
 
 

Ronde Veld Wedstrijd      Scheidsrechter 
 
1  C Korbatjo C1 – Beachpanda’s    Strandslippers 
4  C Beachtijgers – Korbatjo C1    Jordy Roeleven 
6  B Beachpanda’s – Beachtijgers    Corne v.d. Sluis 
9  A Beachpanda’s – Korbatjo C1    Jordi Holleman 
12  C Korbatjo C1 – Beachtijgers    Exakwa 
14  D Beachtijgers – Beachpanda’s    Korbatjo 
 
  



D+E-jeugd 
 
Poule F     Poule G 
Exakwa D1     Nikantes E1 
Korbatjo D1     Korbatjo D2 
Nikantes D1     Korbatjo E1 
 
 

Ronde Veld Wedstrijd      Scheidsrechter 
 
1  E Exakwa D1 – Korbatjo D1    Jordy Nijssen 
2  E Nikantes E1 – Korbatjo D2    Nikantes A1 
3  E Nikantes D1 – Exakwa D1    Jordy Nijssen 
4  E Korbatjo E1 – Nikantes E1    Nikantes A1 
5  E Korbatjo D1 – Nikantes D1    Korbatjo 
6  E Korbatjo D2 – Korbatjo E1    Jordy Nijssen 
8  E Nr. 2 poule F – Nr. 3 poule G (1)   Jordy Nijssen 
9  E Nr. 2 poule G – Nr. 3 poule F (2)   Nikantes A1 
10  E Nr. 1 poule G – Winnaar wedstrijd 1   Synergo 
11  E Nr. 1 poule F – Winnaar wedstrijd 2   Jordy Nijssen 
12  E Verliezer wedstrijd 1 – verliezer wedstrijd 2  Zandkrabben 
13  E Wedstrijd om derde plaats    Linksbuitenadem 
14  E Finale       Jordy Nijssen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


