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Goedgekeurd door Goedgekeurd door de Belgian Beach Tour Commissie 

op datum: 6 maart 2016 

 



1. BELGIAN BEACH TOUR COMMISSIE 
De Belgian Beach Tour Commissie is het orgaan dat de leiding heeft over het 
BELGIAN KING AND QUEEN OF THE BEACH 2016. Alle communicatie van de 

BBTC met de spelers/speelsters gebeurt via de website: 
http://www.belgiumbeachvolley.be  

 

Voorzitter: J. VAN RIET tel. 050/200869  
Administratie: VVB vzw (Vlaamse Volleybalbond Karin) 

 Beneluxlaan 22, 1800 VILVOORDE 
 tel. 02/257.16.01 - fax. 02/257.16.02  

 e-mail : vvb.secretariaat@skynet.be 
 
 

 
 

 

2. ALGEMEEN KADER 
 

Het BELGIAN KING AND QUEEN OF THE BEACHBEACH 2016 is een officiële 
organisatie van het Koninklijk Belgisch Volleybal Verbond vzw, die opgericht werd 

door de samenstellende bestanddelen "AIF en VVB".  
De Belgian Beach Tour Commissie van het KBVBV vzw staat in voor de 

omkadering en invulling van het sportieve gedeelte waaronder competitie, 
deelnemers, reglementen en scheidsrechters. 
 

 
 

 

3. ALGEMENE ORGANISATIE 
 

Het BELGIAN KING AND QUEEN OF THE BEACHBEACH 2016 bestaat uit één 

tornooi gespreid over twee dagen: 13 en 14 augustus. 
 

3.1. AANTAL DEELNEMERS 
Zowel bij de heren als bij de dames kunnen slechts 16 spelers/speelsters  

(waarvan eventueel twee wildcards) deelnemen. 
 

3.2. LOCATIE 
Alle wedstrijden zullen gespeeld worden op de esplanade van het 

Jubelpark in Brussel 
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3.3. WEDSTRIJDSCHEMA 
3.3.1. zaterdag 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.3.2. zondag 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

REEKS A 1 8 9 16 
  REEKS B 2 7 10 15 

  REEKS C 3 6 11 14 

  REEKS D 4 5 12 13 
  

       9:30 A 1 8 - 9 16 

10:15 B 2 7 - 10 15 

11:00 C 3 6 - 11 14 

11:45 D 4 5 - 12 13 

12:30 A 1 9 - 8 16 

13:15 B 2 10 - 7 15 

14:00 C 3 11 - 6 14 

14:45 D 4 12 - 5 13 

15:30 A 1 16 - 8 9 

16:15 B 2 15 - 7 10 

17:00 C 3 14 - 6 11 

17:45 D 4 13  - 5 12 

REEKS 1 1A 1D 2B 2C 
  REEKS 2 1B 1C 2A 2D 

  

       10:00 1 1A 1D - 2B 2C 

10:45 2 1B 1C - 2A 2D 

11:30 1 1A 2B - 1D 2C 

12:15 2 1B 2A - 1C 2D 

13:30 1 1A 2C - 1D 2B 

14:15 2 1B 2D - 1C 2A 

       

       

      

       

       

       

       

 

A B C D 

REEKS F 1-1 1-2 2-1 2-2 

15:00 A B - C D 
 15:45 A D - B C 
 16:30 A C - B D 
 



4. WEDSTRIJDORGANISATIE 
 

4.1. Wedstrijden worden niet voor het voorziene richtuur gespeeld (ook bij 
forfaits of bye). 

4.2.   Alle wedstrijden worden gespeeld in FORMAT B naar 2 winnende sets tot 
21 punten met 2 punten verschil zonder puntenbeperking. Bij 1-1 stand 

volgt een beslissende set tot 15 punten met 2 punten verschil zonder 
puntenbeperking.  

4.3. Na elk veelvoud van 7 punten wordt er, zonder rustpauze, van speelhelft 

gewisseld.  
4.4.   De rust tussen twee sets duurt max. 1 minuut. 

4.5. Er zijn geen technische time–outs.  
4.6. De ploegen beschikken per set over 1 vrij te nemen time–out van 30 

seconden. Ook in een eventueel 3de set kan elk team één vrije time–out 

nemen. 
4.7. Elke tornooidag moeten de spelers/speelsters zich, minstens een half uur 

voor hun eerste wedstrijd, op het secretariaat aanmelden. 
4.8. In geval van betwisting zullen de Nationale Beachcommissie van het 

KBVBV vzw en/of de aanwezige officials beslissingen nemen. Het komt hen 

toe iedere beslissing te nemen om situaties die niet door huidig reglement 
zijn voorzien op te lossen. 

 
 

5. RANGSCHIKKING NA DE VOORRONDE 
 

De rangschikking wordt als volgt opgemaakt: 
1. Aantal gewonnen wedstrijden 
2. Quotiënt gewonnen sets gedeeld door de verloren sets  

3. Quotiënt van alle gewonnen punten gedeeld door alle verloren 
punten  

4. Volgens loting  
 

 

6. INSCHRIJVING 
 

6.1. Tijdig inschrijven kan tot vrijdag 5 augustus 2016 (24u) en kan enkel via de 
site:  http://www.belgiumbeachvolley.be  

6.2. Bij inschrijving betaalt de speler/speelster 20€. 
6.3. Alle spelers/speelsters die niet aangesloten zijn bij VVB of AIF moeten zelf 

zorgen voor alle nodige verzekeringen. De organisatie kan hier niet 

aansprakelijk voor gesteld worden. 
 

 

7. TOELATING  
 

7.1.  Enkel de spelers/speelsters, met een Belgische nationaliteit, die tijdig 

inschreven en tijdig betaalden kunnen deelnemen. 
7.2.  Zowel bij de heren als bij de dames kunnen enkel de 14 hoogst geplaatsten 

(individuele klassering in het BELGIAN BEACHVOLLEYBAL CHAMPIONSHIP 

2016) deelnemen. 
7.3.  De organisator kan, zowel bij de heren als bij de dames, twee wildcards 

aanvragen. 
 

http://www.beachbrabant.be/


8. UITRUSTING 
 

8.1.   Spelers/speelsters dienen, op straf van uitsluiting, met het shirt te spelen 
dat ze van de organisatie kregen (opwarming inbegrepen) voor het spelen 

van het BELGIAN BEACHVOLLEYBAL CHAMPIONSHIP 2016 .  
8.2.   Op dit shirt mogen geen extra publicitaire meldingen voorkomen.  

8.3.   Indien bij de toss beide ploegen in dezelfde kleur aantreden en er geen 
overeenkomst is tussen de ploegen om van kleur te veranderen; zal er een 
extra toss zijn. De ploeg die de toss wint kiest een kleur van shirt. Het 

andere team moet met een andere kleur spelen. 
8.4.   Op de broek mag maximaal 300cm² publicitaire melding aangebracht 

worden.  
8.5.   Onderkleding mag enkel gedragen worden na toelating van de aanwezige 

tornooiverantwoordelijke. Op deze onderkleding mag geen publiciteit 

staan.  
8.6.   Lange broeken mogen enkel gedragen worden na toelating van de 

aanwezige tornooiverantwoordelijke. Op deze broeken mag een publicitaire 
melding staan van max. 300 cm².   

8.7.   Geen enkel publiciteit mag indruisen tegen de goede zeden, noch 

producten vermelden die de gezondheid kunnen schaden.  
8.8. Spelers/speelsters mogen publiciteit dragen op hun lichaam (Vb.:tatoeage, 

band, knielappen, elleboogbeschermers). Deze mag maximum een 
afmeting hebben van 35 cm². De scheidsrechter zal alles wat indruist 
tegen deze regels melden aan de tornooiverantwoordelijke die op zijn 

beurt de nodige beslissingen hieromtrent zal nemen.  
 

. 

9. VERMIJD BOETES! 
 

9.1. Elke spelers/speelster dient zich minstens een half uur voor de eerste 

wedstrijd aan te melden op het secretariaat.  
9.2. Alle spelers/speelsters moet, na het afroepen van de wedstrijd, 

onmiddellijk naar het aangegeven terrein gaan. 
9.3. Spelers/speelsters dienen, met het shirt te spelen die ze van de algemene 

organisatie voor het BELGIAN BEACHVOLLEYBAL CHAMPIONSHIP 2016 

kregen (opwarming inbegrepen). Op dit shirt mogen geen extra 
publicitaire meldingen voorkomen.  

9.4. Bij de prijsuitreiking zijn de spelers/speelsters die 1, 2 en 3 eindigden 
verplicht aanwezig te zijn in spelersuitrusting (met shirt van de 
organisatie) 

 
9.5.  Vervalsingen bij “laattijdige afmelding” zullen door de Belgian Beach Tour 

Commissie streng beboet worden. 
9.6.  Volgende boetes kunnen door de Belgian Beach Tour Commissie uitgesproken 

worden. O.a.: 

niet in uniforme kledij per wedstrijd          3 euro 
forfait tijdens tornooi                                             25 euro 

forfait voor halve finale                                         50 euro 
forfait voor finale                                                 100 euro  

 niet aanwezig op prijsuitreiking per speler /speelster  100 euro 

 
 

 



10. PRIJZEN 
 

10.1. Verdeling 
 

 Heren Dames 
1ste plaats 600 € 600 € 

2de plaats 200 € 200 € 

3de plaats 100 € 100 € 

 
10.2. Alle spelers/speelsters die bij de 3 eerste eindigen, moeten na hun laatste 

wedstrijd bij de wedstrijdleiding een document gaan ondertekenen.  
10.3. Als dit document ondertekend werd wordt het prijzengeld binnen de tien 

dagen na het tornooi weekend uitbetaald via overschrijving.  

 
 

 


