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Voorstel: Onderstaand artikel met rood geschreven tekst aan te vullen: 

Artikel 9 – Vertegenwoordigende teams en internationale wedstrijden verenigingen 

1. Het Bondsbestuur regelt de internationale wedstrijden van de Nederland 

vertegenwoordigende teams. Het Bondsbestuur is daarbij wat de speeldata betreft, 

gehouden aan de door de IHF vastgestelde internationale wedstrijdkalender. 

2. Voor internationale wedstrijden, al dan niet in competitie- of toernooiverband, is 

voorafgaande toestemming van de IHF vereist en indien de IHF reglementen dat 

voorschrijven, van de EHF. 

3. Verkiesbaar tot speler van een Nederland vertegenwoordigend team zijn uitsluitend 

personen die de Nederlandse nationaliteit bezitten en lid zijn van het NHV. 

4. Het Bondsbestuur draagt ervoor zorg dat iedere functionaris van het NHV, die als 

technisch - of medisch staflid of als teammanager verbonden is aan een Nederland 

vertegenwoordigend team, lid is van het NHV. 

5. Verenigingen zijn verplicht spelers van hun teams in staat te stellen deel te nemen aan 

wedstrijden van vertegenwoordigende teams, alsmede aan de voorbereidingen op 

die wedstrijden. 

6. Door of namens het Bondsbestuur kunnen regels gesteld worden ten aanzien van het 

mogelijk maken door verenigingen van deelname van spelers aan de wedstrijden van 

vertegenwoordigende teams en internationale wedstrijden van verenigingen en de 

voorbereiding daarop. 

7. Senioren teams die uitkomen in de hoogste competitie zaal of Beach Handball en de 

winnaar van de landelijke beker zaal. Hebben de mogelijkheid zich te kwalificeren en 

in te schrijven voor één van de Europacuptoernooien. 

8. Indien wedstrijden door deelname aan een Europacuptoernooi verplaatst dienen te 

worden, is hier artikel 33 van het Wedstrijdreglement van toepassing. Tegenstanders zijn 

echter in tegenstelling tot het geen vernoemd in artikel 33 verplicht akkoord te gaan 

met een verplaatsing om deze reden. 

Toelichting:  

− De winnaar van het NK  Beach Handball kan zich (laten) inschrijven voor deelname 

aan het EK Beach Handball.  

− In de huidige reglementering is niet opgenomen dat wedstrijden van teams, waarvan 

spelers deel uitmaken die ook Beach Handball spelen en het team waarvoor men 

uitkomt NK Beach Handball wordt, verplaatst kunnen worden. 

− Met het aanpassen van dit artikel en met verwijzing naar het Wedstrijdreglement, wordt 

dit nu wel mogelijk.  

 


