
 

  



Voorwoord 

 
Hallo allemaal, 

 
Welkom bij de derde editie van het Nikantes Beach Korfbal Toernooi. Nadat 
het toernooi twee jaar niet door heeft kunnen gaan maken we vandaag weer 
een nieuwe start. Met misschien wat minder teams dan tijdens de laatste 
pre-corona-editie, het maakt het natuurlijk niet minder leuk en gezellig. 
 
We zijn dan ook blij dat ook dit jaar weer teams van grote afstand ons 
hebben weten te vinden. Twee deelnemende verenigingen uit Friesland, een 
nieuw gezicht uit Noord-Holland en voor het eerst mogen we ons toernooi 
zelfs een internationaal beachkorfbalevenement noemen, want we hebben 
dit keer ook een team uit België.  
 
Al deze nieuwe, verre gezichten neemt natuurlijk niet weg dat we ook blij zijn 
dat Korbatjo uit Oud-Beijerland er weer bij is. Ze hebben nog geen editie 
gemist, wat voor ons natuurlijk het ultieme bewijs is dat deze opzet aanslaat. 
Hopelijk is dat ook na vandaag nog steeds het oordeel. 
 
We gaan er in ieder geval met zijn allen een mooie dag van maken. Bijna alle 
deelnemers blijven vanavond eten en zijn van harte welkom op het feest. Er 
komt een liveband spelen en daarna is er nog een silent disco tot in de late 
uurtjes. Geen enkele reden dus om op tijd naar huis te gaan. 
 
Iedereen nogmaals bedankt voor jullie komst en veel plezier vandaag. 
 
De organisatie.  

 

                                         



Algemene informatie 

  
  

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

  
  
   
 

Parkeren  
  
De eigen parkeerplaats van Nikantes zal tijdens het evenement open zijn voor bezoekers, 
maar het aantal plaatsen is beperkt. Mocht de parkeerplaats vol zijn, dan is het mogelijk om 
in de rest van de straat te parkeren, evenals langs de rechterkant van de weg van de Dobber.  

  



Spelregels Beachkorfbal 
 

 

Beachkorfbal heeft diverse afwijkende regels van het gewone veldkorfbal. De belangrijkste 
verschillen staan hieronder: 
 

- Er wordt vier tegen vier gespeeld, waarbij er twee dames en twee heren in het veld staan. In 
het breedtekorfbal en bij de jeugd is het toegestaan dat een heer als dame speelt en 
andersom. Zij moeten wel een hesje hebben om dit aan te geven. 
 

- Bij beachkorfbal is het altijd toegestaan om te schieten, mits de schutter in beweging is. Bij 
stilstand is het niet toegestaan te schieten als een tegenstander binnen armslengte van de 
schutter staat en zich dichterbij de korf bevindt dan de verdediger. 

 
- Er mag continue worden gewisseld. Dit moet aan een van de zijkanten van het veld 

gebeuren. 
 

- Indien een speler een lichte overtreding begaat en de aanvallende partij verliest balbezit 
volgt een spelhervatting. Er mag direct doorgespeeld worden, maar de aanvallende partij 
mag niet direct doelen. 

 
- Indien een speler een zware overtreding maakt of direct onreglementair een doelpoging 

ontneemt, dan volgt 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, tot maximaal drie meter van de paal. 
De scheidsrechter geeft een FreeBall aan door zijn arm in de lucht te steken nadat hij voor 
een overtreding heeft gefloten. 

 
- Na een doelpunt mag de ploeg die een doelpunt tegen krijgt direct verder spelen van onder 

de eigen korf. 
 

- Winnaar is wel nog steeds de ploeg die de meeste doelpunten scoort. 
  



Toernooireglement 
 
 

- Er wordt gespeeld in drie klassen: wedstrijdkorfbal, breedtekorfbal en bij de jeugd. 
 

- Een overwinning levert twee punten op, bij een gelijkspel krijgen beide teams één punt en de 
verliezer van een wedstrijd krijgt geen punten. 

 
- In het wedstrijd- en breedtekorfbal spelen alle ploegen een halve competitie, bij de jeugd 

wordt een hele competitie gespeeld. 
 

- Bij het wedstrijdkorfbal gaan de nummers 1 tot en met 3 direct door naar de halve finale. De 
nummers 4 en 5 spelen een onderlinge wedstrijd. De winnaar plaatst zich eveneens voor de 
halve finale. De winnaars van de halve finale gaan naar de finale. 

 
- In het breedtekorfbal en bij de jeugd gaan de nummers 1 en 2 naar de finale. 

 
- De (halve) finales zijn knock-outwedstrijden. Is de stand na afloop van de wedstrijd gelijk, 

dan volgt er een golden goal. Er wordt doorgespeeld tot een van beide teams een doelpunt 
maakt. Scoort het team dat met de bal begint direct uit de eerste aanval, dan krijgt de 
andere ploeg nog een kans om gelijk te maken.  

 
- Is er na drie minuten golden goal nog niet gescoord, dan worden er strafworpen genomen, 

waarbij van ieder team twee dames en twee heren een strafworp moeten nemen. Is de 
stand na vier strafworpen weer gelijk, dan wordt er opnieuw begonnen, maar dan volgens 
het sudden death principe, waarbij als er een verschil is nadat beide teams een strafworp 
hebben genomen de wedstrijd over is. 

 
- In alle overige situaties beslist de wedstrijdleiding. 

 
 

 

 

                                                   



Deelnemende verenigingen 
 
 
 

Aan het toernooi doen de volgende verenigingen mee: 
 
 
 
Korbatjo      Oud-Beijerland 
 
Nikantes      Hoogvliet 
 
KV Oerterp      Ureterp 
 
Temse/Appels      Temse/Dendermonde (B) 
 
VZOD       Kudelstaart 
 
Wordt Kwiek      Jubbega 
 

 

 

 

 

 

 
  



Programma zaterdag 
 
 
12.00  Start beachkorfbaltoernooi 
 
15.40 Finales beachkorfbaltoernooi 
 
16.15  Prijsuitreiking 
 
17.00 Eten 
 
19.30  Optreden The Charts 
 
23.00 Silent Disco 
 

 

 

 

 

 

  



Rondetijden 
 

 
Ronde 1  12.00 
 
Ronde 2  12.12 
 
Ronde 3  12.24 
 
Ronde 4  12.36 
 
Ronde 5  12.48 
 
Ronde 6  13.00 
 
Ronde 7  13.12 
 
Ronde 8  13.24 
 
Ronde 9  13.36 
 
Ronde 10  13.48 
 
Ronde 11  14.00 
 
Ronde 12  14.12 
 
Ronde 13  14.24 
 
Ronde 14  14.36 
 
Ronde 15  14.48 
 
Ronde 16  15.00 
 
Ronde 17  15.12 
 
Ronde 18  15.24 
 
Ronde 19  15.36 
 
Ronde 20  15.48 
 

  



Wedstrijdkorfbal 
 

Poule A 
 
Beach Babes 
Korbatjo 
KV Oerterp 
Vliegende Teenslippers 
VZOD 
 
 
 

Ronde  Veld Wedstrijd     Scheidsrechter 
 
2  A Korbatjo – VZOD    Segunda elección 
2  B Beach Babes – KV Oerterp   Equipo de Amigos 
5  A Korbatjo – Beach Babes    Wordt Kwiek 
5  B KV Oerterp – Vliegende Teenslippers  Temse/Appels 
7  B Korbatjo – KV Oerterp    Equipo de Amigos 
8  B VZOD – Vliegende Teenslippers   Segunda elección 
10  B Vliegende Teenslippers – Korbatjo  Temse/Appels 
10  C Beach Babes – VZOD    Wordt Kwiek 
12  B Vliegende Teenslippers – Beach Babes  Equipo de Amigos 
13  A VZOD – KV Oerterp    Segunda elección 
15  A Nummer 4 – Nummer 5    Wordt Kwiek 
18  A Nummer 1 – Winnaar ronde 15   Segunda elección 
18  B Nummer 2 – Nummer 3    Wordt Kwiek 
20  A Finale      Equipo de Amigos 
 

 

                              



Breedtekorfbal 
 

Poule B 
 
The Champs 
Equipo de Amigos 
Golden Oldies 
Groepje Ongezond 
Segunda elección 
Temse/Appels 
Wordt Kwiek 
 

Ronde  Veld Wedstrijd     Scheidsrechter 
 
1  A Groepje Ongezond – Wordt Kwiek  Beach Babes 
1  B The Champs – Temse/Appels   Korbatjo 
1  C Equipo de Amigos – Segunda elección  Vliegende Teenslippers 
3  B Equipo de Amigos – Groepje Ongezond  Beach Babes 
4  A Segunda elección – Golden Oldies  VZOD 
4  B Wordt Kwiek – The Champs   KV Oerterp 
6  B Temse/Appels – Groepje Ongezond  Korbatjo 
6  C Golden Oldies – Equipo de Amigos  Beach Babes 
7  A Segunda elección – Wordt Kwiek  Vliegende Teenslippers 
9  A The Champs – Golden Oldies   Korbatjo 
9  B Equipo de Amigos – Temse/Appels  Beach Babes 
10  A Groepje Ongezond – Segunda elección  KV Oerterp 
11  A Wordt Kwiek – Equipo de Amigos  VZOD 
11  C Temse/Appels – Golden Oldies   Vliegende Teenslippers 
12  A Segunda elección – The Champs   Korbatjo 
14  A Golden Oldies – Groepje Ongezond  Vliegende Teenslippers 
14  B Wordt Kwiek – Temse/Appels   Korbatjo 
15  B The Champs – Equipo de Amigos  Groepje Ongezond 
16  B Temse/Appels – Segunda elección  Beach Babes 
17  A Groepje Ongezond – The Champs  Korbatjo 
17  B Golden Oldies – Wordt Kwiek   Temse/Appels 
19  B Finale      VZOD 
  



Jeugdtoernooi 
 

Poule C 
 
BZN 
Korbatjo Meiden 
Nikantes C1 
 
 

Ronde  Veld Wedstrijd     Scheidsrechter 
 
3  A BZN – Korbatjo Meiden    Golden Oldies 
6  A Nikantes C1 - BZN    The Champs 
8  A Korbatjo Meiden – Nikantes C1   Groepje Ongezond 
11  B Korbatjo Meiden – BZN    Groepje Ongezond 
13  B BZN – Nikantes C1     Golden Oldies 
16  A Nikantes C1 – Korbatjo Meiden   The Champs 
19  A Finale      KV Oerterp 
 
 
 
 
 
 
 

      


