
Beachkorfbal opzet ranking 
 
Beachkorfbal is de afgelopen twee jaar enorm in populariteit toegenomen. Door deze ontwikkeling 
worden in 2016 twee grote stappen gezet. In 2016 starten we met het Beachlidmaatschap en de 
Beachkorfbal ranking. 
 
Wat houdt Beachkorfbal ranking exact in?   
Het officiële Beachkorfbal toernooiseizoen loopt van augustus tot augustus. Voor alle categorieën 
(Senioren en  A-, B-, C-, D- en E-jeugd) zijn op verschillende indoor en outdoor locaties in Nederland 
mogelijkheden om deel te nemen aan Beachkorfbaltoernooien. Dit kan zowel recreatief als 
prestatief. 
 
Veel teams doen voornamelijk mee aan Beachkorfbal(toernooien) voor de gezelligheid. Wat is 
tenslotte leuker dan zo lang mogelijk in de Beachsferen te blijven? Wíj worden daar blij van en 
Beachkorfbal helpt daar natuurlijk bij uitstek bij! 
 
Ben je echter nét iets fanatieker en heb je de ambitie om Nederlands Kampioen te worden of deel te 
nemen aan het NK, dan kun je meespelen voor de ranking. Je neemt dan deel aan 
kwalificatietoernooien waarbij punten te verzamelen zijn voor de ranking, waarmee je je met jouw 
team kunt plaatsen voor het NK Beachkorfbal. Het NK vindt half augustus plaats in Scheveningen. 
 
Wat is een kwalificatietoernooi? 
Een kwalificatietoernooi is een door het KNKV erkend toernooi waarin je punten kunt halen voor de 
Nederlandse ranglijst (de ranking). 
 
Wel is het zo dat teams slechts punten kunnen halen op zulke toernooien wanneer minimaal vier 
teams deelnemen in diezelfde categorie. 
Om als team deel te nemen aan een rankingtoernooi (kwalificatietoernooi) is het niet noodzakelijk 
dat de spelers van het team lid zijn van dezelfde vereniging. Wel dienen alle spelers KNKV-Beachlid te 
zijn. Beachlid worden kan vanaf 1 juni via de KNKV-website, vóór deze datum is het mogelijk om op 
de toernooien lid te worden. 
 
Een rankingtoernooi ofwel kwalificatietoernooi kan door iedere vereniging worden georganiseerd. 
Heeft jouw vereniging daar interesse in? Klik dan hier voor meer informatie. 
 
Hoe werkt de puntentelling van een kwalificatietoernooi? 
Per kwalificatietoernooi kan een deelnemend team een bepaald aantal punten halen voor zijn 
prestaties op dit kwalificatietoernooi.   
Het aantal plaatsingspunten dat een team op een toernooi in de wacht kan slepen hangt af van het 
aantal deelnemende teams in diezelfde categorie. Hoe meer teams er deelnemen in een categorie 
hoe meer punten gehaald kunnen worden wanneer dit toernooi gewonnen wordt. 
 
Hoe werkt de ranglijst? 
Kwalificatietoernooien kunnen het gehele jaar georganiseerd worden van het eerste weekend na het 
NK, tot één week voor het NK van het jaar daarna. Ieder team geeft per toernooi aan of zij de ambitie 
hebben om zich te plaatsen voor het NK. Teams die die ambitie niet hebben mogen altijd deelnemen 
aan het kwalificatietoernooi, maar hiervan worden de punten niet bijgehouden in de ranglijst. 
 
Voor iedere categorie wordt een aparte ranglijst bijgehouden. Voor ieder team tellen maximaal drie 
toernooien mee. Wanneer een team bijvoorbeeld op vijf toernooien punten heeft vergaard, tellen de 
drie beste scores. 
 



Degene die aan het einde van de kwalificatietoernooien op nummer 1 eindigt wint de ranking en 
plaatst zich als eerste voor het NK. 
 
Klik hier voor voorbeeldberekeningen bij verschillende aantallen deelnemers. 
 
Welke teams gaan naar de NK finale? 
Per categorie worden de 8 hoogstgeplaatste teams op de ranglijst (ranking) uitgenodigd voor de NK 
finalepoule. Daarnaast wordt in iedere categorie de regerend kampioen Beachkorfbal uitgenodigd 
voor het NK. Wanneer één van deze teams aangeeft niet te kunnen deelnemen aan deze finale, dan 
wordt de eerstvolgende op de ranglijst uitgenodigd. Naast deze 8 teams is de organisatie vrij om de 
poules indien nodig aan te vullen tot maximaal 16 teams. 


