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Beachsoccer
Steeds meer verenigingen hebben op hun accommodatie een zandveld aan laten leggen. Voor deze
clubs is het organiseren van een beachsoccer toernooi een leuke variatie op het veld- en zaalvoetbal.
Ook zijn er clubs die vlakbij een mooi strand aan de kust liggen of aan de binnenwateren.
Een beachsoccer toernooi leent zich bij uitstek om een “voetbalfeestje”, inclusief beachparty, te vieren.
•

Extra voetbalaanbod voor je leden en voor potentiële leden

•

Extra binding: leden komen ook in de zomer naar de club

•

Goed voor de individuele spelersontwikkeling

•

Extra inkomsten voor de club door een toernooi te organiseren

•

Door de week overdag beschikbaar stellen voor het Onderwijs uit de wijk/buurt

Hierbij een klein draaiboek, zodat voetbal-, jeugd- of activiteitencommissies op weg worden geholpen bij
het organiseren van een beachsoccer toernooi. In feite is het een gewoon voetbaltoernooi met wat
specifieke zaken en een zomerse invalshoek.
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Voetbalfeestje! Beachsoccer wordt voornamelijk in de zomer gespeeld, na het
reguliere voetbalseizoen. Een prima tijd om er een mooi voetbalfeestje van te
maken! Denk aan de Copacabana, parasols, cocktails, DJ, Beachflags, statafels,
smoothies, BBQ, etc.

Beachsoccer

Draaiboek – wat is nodig?
Speelveld
Lengte 35-37 meter / Breedte 26-28 meter
Een kleiner veld of een beachvolleybalveld is natuurlijk ook geschikt, maar dan ligt een 4 tegen 4
of 3 tegen 3 vorm meer voor de hand.

Zand zonder stenen, schelpen en andere voorwerpen waar spelers zich aan kunnen verwonden.
Hoogte zand is 25cm; ca. 228-259 kuub zand is benodigd. (indien je nog zand moet neerleggen)
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Beachsoccer

Draaiboek – speelveld

Beachsoccer

Draaiboek – wat is nodig?
Materialen
Het doel is 5,50 breed en 2,20 hoog. De palen zijn 10cm dik. Als alternatief kan een pupillendoel
worden gebruikt. (5 x 2 meter)
Er zijn 10 cornervlaggen (hoogte 150cm) nodig. Werken met hoedjes als afbakening kan ook.
De belijning is 10cm breed, in een onderscheidende kleur van het zand, flexibel en niet gevaarlijk
voor de spelers.
Gebruik zoveel mogelijk een echte beachsoccerbal. Omtrek 68-70cm / gewicht 400-440 gram /
Druk 0.4-0.6 bar.
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Beachsoccer

Draaiboek – spelregels
5 tegen 5; 4 veldspelers en 1 keeper, onbeperkt wisselen
Blote voeten
Geen buitenspel
Ingooi of intrap; er kan niet direct vanaf de aftrap worden gescoord
2 minuten tijdstraf na gele kaart of rode kaart. Als er gescoord is binnen de 2 minuten mag de
speler worden vervangen. Rode kaart is uitsluiting.
Keepers mogen met de bal in de hand vrij bewegen in 9-meter gebied. Dit mag maximaal 4
seconden. Bij 1x terugspelen mag de keeper de bal in de hand pakken, daarna niet meer. Of de
bal moet over de middenlijn zijn, of door de tegenstander geraakt zijn.
Na alle overtredingen volgt een directe vrije trap. Een muur is niet toegestaan.
Een vrije trap vanaf de middencirkel volgt na:
Tijdrekken, ongeoorloofd terugspelen op de keeper en uittrappen vanuit de lucht door de keeper.
De speler op wie de overtreding is gemaakt, neemt de vrije trap. (Behalve als hij geblesseerd is)
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Beachsoccer
Plan van aanpak
•

Relevantie Beach activiteit: waarom wil ik beachsoccer organiseren?

•

Doelgroep: voor wie ga ik dit organiseren?

•

Doel van de activiteit: wat wil ik gaan doen/aanbieden?

•

Organisatievorm: hoe wil ik het organiseren?

•

Uitgaven: met welke kosten moet ik rekening houden?

•

Inkomsten: Contributie, sponsors/partners, Subsidies? Omzet kantine/ snackwagen.

•

Materiaal: welke materialen moet ik aanschaffen?

•

Locatie: is er een geschikte locatie?

•

Samenwerkingsverbanden: met wie kan ik samenwerken? Gemeente, verenigingen, scholen,
bedrijven, wijk/buurt?

•

Voortbestaan van de activiteit in de toekomst: wat zou ik in de toekomst nog extra willen doen?
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Beachsoccer
Dagorganisatie
Organisatie
o Coordinator / Wedstrijdorganisatie / wedstrijdleider
o Veld coördinator
o Arbitrage
o Team begeleiders / Teamcaptains
o EHBO / verzorging
o DJ, omroeper (optie)
Materiaal / Faciliteiten
o Doelen, belijning, cornervlaggen, ballen, hesjes,
(reserve)bankjes
o Kleedkamer, toilet, kantine
o Catering, water, prijsjes voor de winnaars
o Statafels, eventueel zitzakken, strandstoelen
Taken
o Veld uitzetten: doelen, belijning, cornervlaggen
o Wedstrijdorganisatie inrichten
o Aankleding (parasols, statafels, beachflags)
o Toernooischema maken, uitdelen, bijhouden
o Prijsuitreiking
o Kleedkamers open
o Opruimen, afbouw veld

Beachsoccer

Breed motorisch ontwikkelen;
Niet je hakken in het zand zetten.

Toernooi Differentieel leren,
met individuele winnaar
Verschillende ondergronden
Verschillende aantallen spelers
Verschillende scoringsmogelijkheden
Verschillende balsoorten
Zand / Beach

Zaal

Straat

Gras

Kunstgras

3 vs 3

5 vs 5

4 vs 4

5 vs 5

4 vs 4

Handbaldoelen

Futsaldoelen Lijnvoetbal

Met grote
doelen
2 keepers

Met 4 doelen

Beachsoccer bal Plofbal
4’tje
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Lichtgewicht Kleine bal
Witte bal 2x raken
bal /
maatje 3 of 4 Oranje bal vrij spel
Volleybal

Beachsoccer Bond Nederland

Beachsoccer Bond Nederland organiseert:
•

Het NK Beachsoccer in het The Hague Beachstadium in Scheveningen

•

De Eredivisie mannen en vrouwen

•

Beachsoccer toernooien op diverse locaties

•

De Nationale Teams mannen en vrouwen

•

https://beachsoccerbond.nl/
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Beachsoccer
Bij de buren
Niet iedereen heeft een eigen beachveld of kan een beachveld op het eigen complex laten aanleggen.
Maar misschien zijn er wel mogelijkheden bij de buren van de handbal- of volleybalclub. Is er misschien
al een soort samenwerking vanuit ander perspectief? Of is het veld voor een schappelijk bedrag te huur?
Goed voor de buren qua exploitatie en overzichtelijk qua kosten van gebruik door de voetballers.

Maak goede afspraken over het gebruik:
•

Zijn er doelen? Zijn ze geschikt voor beachsoccer? Neem zelf ballen mee.

•

Liggen er geen materialen voor bijvoorbeeld de volleybal palen in het zand?

•

Bij wie is het veld te reserveren?

•

Wat zijn de kosten?

•

Welke tijden zijn geschikt?

•

Houd het complex goed schoon.

•

Wees een goede gast.
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Veel plezier!
En zand erover!

