
VC-Unitas  

4x4 BEACHTOERNOOI 
Spelregels 

Algemeen 
 
- Het toernooi begint om 10.00 op sportpark de Donk in Boekel; 
- Alle teams moeten zich uiterlijk 9.45 gemeld hebben bij de wedstrijdtafel; 
- Vooraf dient het inschrijfgeld van €25,- betaald te zijn op rekening  
  NL52 RABO 01080.08.231; 
- VC-Unitas en buitensport boekel stellen zich op geen enkele manier aansprakelijk voor evt. 
schade van welke aard dan ook; 
- Indien zich nog wijzigingen voordoen op dag van spelen, kan het zijn dat de organisatie de 
klassementsindeling nog tijdens het toernooi aan moet passen. 
 
Wedstrijd reglement 
 
- Er wordt niet gespeeld volgens de officieele beachvolleybalregels, maar volgens de 
zaalregels. (zie beachvolleybal reglement hieronder) 
- Er zijn 3 poules; Herenpoule, Damespoule en Mixpoule 
- In de Mixpoule is het verplicht dat er telkens 2 dames in het veld staan 
- Er wordt alleen gespeeld op zand 
- Een team bestaat uit 4 veldspelers 
- Een deelnemer mag niet voor 2 verschillende teams uitkomen 
- Veldgrootte alle categorieën: 8x16 meter.  
- Ieder team dient zelf een wedstrijdbal mee te nemen. In overleg bepalen de aanvoerders 
welke bal gebruikt gaat worden. Van VC Unitas zijn slechts enkele ballen beschikbaar. 
- Aanvang-, wissel- en eindsignaal worden centraal gegeven. Op het moment dat het 
eindsignaal klinkt wordt dat punt WEL nog afgespeeld 
- De wedstrijd duurt 20 minuten, hierin worden 2 sets gespeeld van max. 21 punten. Na de 
1e set, eindigend bij 21 punten voor één team wordt er gewisseld van speelhelft. De 2e set 
eindigt bij het eindsignaal of als de 21 punten zijn bereikt. Voor beide sets geld: GEEN 2 
punten verschil, maar wie het eerst bij de 21 is. 
- Bij een gelijke stand in de set wordt er nog een beslissend punt gespeeld. 
- Er wordt gespeeld volgens het rallypoint systeem. Dat betekent dat na iedere rally een 
punt aan de winnaar van die rally wordt toegekend 
- Bij winst krijgt men 2 punten, bij gelijkspel 1 en bij verlies 0 
- Er zijn geen time-outs toe gestaan. 
- De door de scheidsrechter of organisatieleiding genomen beslissingen zijn onherroepelijk 
- Er is 5 minuten wisseltijd tussen de wedstrijden 



- Scheidsrechters en tellers zijn spelers van teams uit dezelfde of een andere poule (2 
personen). Welk team dit is, staat op het spelschema en wordt omgeroepen na het 
eindsignaal van de gespeelde wedstijd. 
- De uitslagbriefjes moeten worden ondertekend door zowel de scheidsrechter als door de 
coach/een speler van de twee spelende teams. De briefjes moeten door de scheidsrechter 
en teller voor de wedstrijd opgehaald worden bij de wedstrijdtafel en na de wedstrijd door 
ook weer ingeleverd worden. 
 
Beachvolleybal reglement 
 
- De opslag moet plaatsvinden achter de achterlijn, niet op het gras. 
- De bal mag bij het opslaan het net raken 
- Elk team mag de bal 3x achter elkaar raken voordat hij terug het net over gaat. (4x indien 
de eerste keer het blokken van een smash van de tegenstander is) 
- Een speler mag de bal NIET 2x achter elkaar raken. Uitzondering hierop is; wanneer de bal 
door jou geblokkeerd wordt en dreigt voor, langs of achter je neer te vallen. Dan mag 
dezelfde speler de bal nogmaals spelen 
- De opslag(service) mag aan het net niet geblokkeerd worden door de tegenstander. 
- Een speler mag het net niet moedwillig aanraken om daaruit voordeel te halen, of de 
tegenstander te benadelen 
- Er is geen middenlijn! Een speler mag in het veld van de tegenpartij komen, mits de 
tegenstander daardoor niet direct of indirect wordt gehinderd, of zelfs gevaar loopt. 
Dergelijke ballen acties moeten worden afgefloten met een punt voor de tegenstander 
- Indraaien van spelers is toegestaan. 
- Spelers mogen gedurende de set niet van opslagvolgorde wisselen. Bij iedere opslagbeurt 
moet het hele team doordraaien 
- De bal op de lijn is in! 
- Tijdrekken is niet toegestaan. Indien naar mening van de scheidsrechter een team zich 
hieraan schuldig maakt, kan hij een punt toekennen aan de tegenpartij 
- Er mag tijdens de wedstrijd met het hoofd en de voeten gespeeld worden, maar dit mag 
niet lijden tot spelbederf. 
- Bij het begin van de wedstrijd heeft het eerstgenoemde team op het wedstrijdschema de 
opslag 
- Respecteer de beslissingen van de scheidsrechters 
 


