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IN 2023 VERANDERT HET BEACHLANDSCHAP!  

Voor het beachseizoen 2023 zijn er, zowel voor België als voor 

Vlaanderen als voor Vlaams-Brabant, heel wat veranderingen 

gepland. In deze nieuwsbrief lees je alles over de wijzigingen voor de 

senioren. 

Vanaf 2023 is het de bedoeling om: 

• wedstrijden met ongelijke strijd en uitslagen zoals 4-21 te 

vermijden 

• “valse” inschrijvingen, die na de inschrijvingsdatum gewijzigd 

worden met medisch attest      , te bannen uit de kompetitie 

• selectieteams te laten deelnemen op het niveau waar ze thuis 

horen en dit slechts uitzonderlijk via een WC 

• de teams veel meer en sneller de kans geven om door te stoten 

naar een hoger niveau 

• te sterke ploegen te weren uit de provinciale reeks 

• jeugd de kans geven om makkelijker door te groeien naar de 

seniorenreeksen 

• reglementen hanteren die voor heel Vlaanderen dezelfde zijn 

• de finales van nationale manches opwaarderen en laten 

doorgaan op vaste namiddaguren 

• … 

 

 

NIEUWSBRIEF seizoen 2023 – N° 1 

BELANGRIJKE DATA 

22-23/4  

Eerste Manche van de 

VLAAMSE BEACHTOUR in 

Anderlecht 

29-30/4  

Eerste Manche van de 

GEBERIT BEACHTOUR in 

Haacht. 

29-30/7  

FINALES van de VLAAMSE 

SENIOREN BEACHTOUR 

4-5-6/8  

FINALES (MASTERS) van de 

GEBERIT BEACHTOUR 
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VIER NIVEAUS  

Niveau 1 en 2 spelen hun manches binnen de GEBERIT BEACHTOUR. 
Niveau 3 en 4 spelen binnen de VLAAMSE SENIOREN BEACHTOUR. 

Niveau 1 heet vanaf nu: PRO en niveau 2: CHALLENGE. 

Niveau 3 krijgt de naam: DIVISIE en niveau 4: PROVINCIAAL. 

De PRO en CHALLENGE reeks worden georganiseerd door de 

NATIONALE BEACHCOMMISSIE. 
De DIVISIE en PROVINCIALE reeks worden georganiseerd door de 

PROVINCIALE BEACHCOMMISSIES. 

Het is de bedoeling dat er elk weekend één PRO en CHALLENGE 

toernooi georganiseerd wordt en dat er minstens één DIVISIE en 

meerdere PROVINCIALE toernooien doorgaan. 

 

AANTAL DEELNEMENDE PLOEGEN 

In de PRO reeks kunnen 12 teams deelnemen. Eén hiervan kan een promotieteam zijn (winnaar 

van het CHALLENGE toernooi de week voordien). Zeer uitzonderlijk kan de Nationale 

beachcommissie ook één WC toekennen. De overige plaatsen worden opgevuld met de 

ingeschreven teams gerangschikt volgens het Nationaal Klassement. 

In de CHALLENGE reeks kan er één WC aangevraagd worden door de organisator en één voor 

een selectieteam. Ook kunnen er maximaal 2 promotieteams (winnaars van een DIVISIE toernooi de 

week voordien) deelnemen. De overige plaatsen worden opgevuld met de ingeschreven teams 

gerangschikt volgens het Nationaal Klassement. 

In de DIVISIE reeks worden de ploegen ook toegelaten ifv hun punten. 

In de PROVINCIALE reeksen worden de ploegen toegelaten volgens hun inschrijfdatum. 

 

PROMOTIETEAMS 

Teams die een divisie toernooi winnen mogen, de week nadien, deelnemen aan een 

challenge toernooi. Ploegen die een challenge toernooi winnen krijgen, de week 

nadien, een plaatsje in de pro reeks. Indien er de week nadien echter geen 

challenge/pro toernooi doorgaat dan vervalt dit recht op promotie. 

 

INSCHRIJVEN KAN TOT ? 

Voor de GEBERIT TOUR (=PRO en CHALLENGE) kan er ingeschreven worden tot maandag 13u. 

Voor de DIVISIE reeks kan er ingeschreven worden tot dinsdag 13u 

Voor de PROVINCIALE reeks kan men inschrijven tot dinsdag 23u59 

 

WIJZIGING TEAMS 

Na het inschrijvingsmoment is er in de GEBERIT TOUR GEEN TEAMWIJZIGING meer toegelaten. 

Mogelijk kunnen afgevallen ploegen terug opgevist worden. 
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NATIONAAL KLASSEMENT 

Vanaf 2023 bestaat er maar één klassement meer voor de senioren: HET NATIONAAL 

SENIORENKLASSEMENT. 
 

BEREKENING VAN DE PUNTEN 

De individuele punten worden berekend door de som te nemen van de punten 

van de 4 beste resultaten van de 6 laatste gespeelde toernooien (Pro tot en 

met Provinciaal) binnen een periode van 1 jaar. 

Om een eerlijkere overgang naar de nieuwe puntentelling te krijgen zullen alle 

punten van 2022 vermenigvuldigd worden met 4,3. 

 

FINALES 

De finales van de VLAAMSE BEACHTOUR worden gespeeld door de hoogst gerangschikte 

ingeschreven ploegen die dat weekend niet deelnemen aan de GEBBERIT BEACHTOUR. Het 

winnende team mag de week nadien deelnemen aan de finales van de GEBERIT BEACHTOUR. 

De finales van de GEBERIT BEACHTOUR worden gespeeld over 3 dagen met 24 ploegen: 

de winnaar van de Vlaamse beachtour, een mogelijke WC (zal slechts zeer uitzonderlijk 

goedgekeurd worden) en de hoogst gerangschikte ingeschreven ploegen. 

 

 

 

In onze volgende nieuwsbrief zullen we alle nieuwigheden bij de jeugd uit de doeken doen. 

 

 

 

 

 

 
MET DANK AAN: 

Beachcommissie Vlaams-Brabant 
info@beachbrabant.be 
www.beachbrabant.be 

s p o r tma a t  


