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1. BELGIAN INDOOR BEACH TOUR VERANTWOORDELIJKE 

  

De Belgian Beach Tour  wordt geleid door Tim Kermans, Herman De Rycke en Johan Van Riet.  

Alle communicatie van het BIBC met de spelers/speelsters gebeurt via de website:  

http://www.belgiumindoorbeachvolley.be  . De competitie wordt georganiseerd onder de vlag van de VVB, 

met als hoofdverantwoordelijke Tim Kermans. 

  

Contactgegevens: 

Tim Kermans 

Gravin Margaretalaan 9 

9150 Rupelmonde 

+32496200104 

info@belgiumindoorbeachvolley.be 

 

 

  

2. ALGEMENE ORGANISATIE  

Het BELGIAN BEACHVOLLEYBAL CHAMPIONSHIP 2016 bestaat uit verschillende manches, een 

middenseizoenstornooi en een eindeseizoenstornooi  

  

2.1. TORNOOIEN  

 

De wedstrijden gaan door op 8 dagen, zijnde: 

• 'Heenronde' 
1. Zondag 2/10 (13u-18u, Schaffen) 

2. Dinsdag 1/11 (18u-23u , Duffel, feestdag) 

3.  Zondag 4/12 (13u-18u, Duffel) 

• Midden seizoenstornooi :  
    MAANDAG 26/12 (14u TOT 22u - 2e kerstdag, Schaffen) 

• 'Terugronde' 
1. Zondag 8/1 (13u-18u, Duffel) 

2. Zondag 5/2 (13u-18u, Schaffen) 

3. Zondag 5/3 (13u-18u, Duffel) 

• Einde seizoenstornooi :  
    ZATERDAG 1/4 (14u TOT 22u, Schaffen) 
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2.2. CONCEPT RONDES EN TORNOOIEN 

 

2.2.1 Heen- en terugronde 

  

De Heen- en Terugronde zijn tornooien waar we, afhankelijk van het aantal inschrijvingen, 

normaliter werken met poules van 4 of 5 ploegen waarbij je 3 wedstrijden speelt. Bij 6 of 7 

ingeschreven ploegen wordt er minstens 1 poule van 3 ploegen ingericht, met één of 2 extra 

plaatsingswedstrijden. Dit om de teams minimum 3 wedstrijden te laten spelen. Het concept is 

momenteel nog flexibel, gezien we in een aanvangsjaar zitten waar het aantal ingeschreven ploegen 

een vraagteken is. 

 

2.2.1 Midden- en Eindeseizoenstornooi 

  

Hier spelen we in poules van 3 of 4 teams met 2 wedstrijden per poule, een plaatsingsronde waar de 

teams op basis van behaalde punten worden ingedeeld. Vervolgens wordt er een 

tussenrangschikking opgesteld waarna 1 tegen 2 speelt, 3 tegen 4…. De resultaten van deze 

wedstrijden beslissen de uiteindelijke rangschikking. 

 

 

2.3. PUNTEN 

 

Je kan ALS SPELER per wedstrijd punten verdienen. Iedereen start op het eerste tornooi met 0 

punten. Elke volgende tornooidag krijg je per speler een puntentotaal dat wordt opgeteld bij je 

reeds behaalde puntensaldo. De plaatsing op de tornooitabel wordt bepaald door de optelsom 

van de punten van beide spelers. 

 

Bij 2-0 winst krijg je 3 punten per speler, bij 2-1 winst krijgt de winnaar 2 punten, en de verliezer 1 

punt.  

 

3. WEDSTRIJDORGANISATIE  

  

4.1. Voor de tornooien zijn de uren op het schema maar richturen. Onmiddellijk na het 

beëindigen van een wedstrijd moeten de spelers/speelsters van de volgende wedstrijd 

aantreden  

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 minuten.  

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 beide spelers/speelsters, minstens een half uur voor hun eerste 

wedstrijd, de deelnemerslijst op het secretariaat aftekenen.  

4.8. In geval van betwisting zal de Belgian Indoor Beach leiding en/of de aanwezige officials 

beslissen. Het komt hen toe iedere beslissing te nemen om situaties, die niet door huidig 

reglement zijn voorzien, op te lossen.  
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4.9.   Op het midden- en eindeseizoenstornooi zullen de finales altijd gespeeld worden. Indien 

nodig zal een extra barragewedstrijd gespeeld worden tussen de twee verliezers van de 

halve finale.  

  

  

  

4. RANGSCHIKKING IN DE POULES  

  

De rangschikking na de poules wordt als volgt opgemaakt:  

1. Aantal gewonnen wedstrijden in de poule  

2. Quotiënt gewonnen sets gedeeld door de verloren sets tijdens de poulewedstrijden  

3. Quotiënt van alle gewonnen punten tijdens de poulewedstrijden gedeeld door alle 

verloren punten tijdens de poulewedstrijden  

4. Punten in algemene rangschikking net voor de start van het tornooi  

5. Volgens loting   

  

  

5. STARTRANKING 

De startranking wordt als volgt opgemaakt:  

1. Volgens de punten van het team op dat ogenblik  

2. Resultaat van het eerste tornooi als dat georganiseerd werd  

3. Datum van betaling  

4. Datum van inschrijving  

   

 

6. INSCHRIJVING EN TOELATING  

6.1. Inschrijving voor een manche  

6.1.1. Tijdig inschrijven kan tot 4 dagen voor het tornooi. De inschrijvingen worden afgesloten om 

24uvan die dag.   

6.1.2. Voor een team zich kan inschrijven moeten 1 speler een formulier invullen. Dit kan enkel 

via onze site en is gratis: http://www.belgiumindoorbeachvolley.be  

6.1.3. Inschrijven kan enkel via dezelfde site. Je schrijft altijd in voor één of meerdere tornooien.  

6.1.4. Een team, waarvan één van de spelers/speelsters reeds met een andere ploeg is 

ingeschreven voor een manche kan zich enkel inschrijven nadat de andere ploeg via mail 

heeft afgezegd voor de betreffende manche.  

6.1.5. Enkel ploegen die samengesteld zijn zoals hieronder kunnen inschrijven:  

o   Teams met twee spelers/speelsters van de Belgische nationaliteit.   

o   Teams met één Belgische speler/speelster en één speler/speelster van vreemde 

origine  

o   Teams met geen Belgische speler/speelster en twee speler/speelster van vreemde 

origine  

 

6.1.6.   Bij inschrijving betaalt een ploeg:   

- 35€ inschrijvingsgeld per tornooi in de heen- en terugronde, en 40 euro inschrijvingsgeld voor 

de midden- en eindeseizoenstornooien.    

6.1.7.  Alle betalingen (inschrijvingsgeld en waarborg) moeten onmiddellijk  gestort worden op 

het rekeningnummer van de VVB:  IBAN - BE16 7370 0185 5874   BIC - KREDBEBB 
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6.1.8.  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.  

  

6.2. Toelating tot de competitie  

 

Alle spelers uit het Provinciaal of Belgisch beachvolleybalcircuit (of spelers met een soortgelijk 

niveau) worden toegelaten tot de tornooien. Voor meer info mag u ons mailen op 

info@belgiumbeachvolley.be 

 

  

  

  

7. WIJZIGING VAN EEN TEAM  

7.1. Om een team te wijzigen moet eerst het(de) oorspronkelijke team(s) afmelden en kan daarna 

het nieuwe team zich inschrijven. Zowel uitschrijven als inschrijven gebeurt via onze site 

en moet gebeuren voor het sluiten van de inschrijving.   

7.2. Een ploeg die start aan een manche kan tijdens het tornooi niet gewijzigd worden.  

  

11. UITRUSTING  

  

11.1.   Spelers/speelsters dienen, op straf van uitsluiting, met het shirt te spelen dat ze van de 

organisatie kregen (opwarming inbegrepen).  Als er geen T-shirt van de organisatie 

voorhanden is, of het t-shirt onbruikbaar is geworden (door vuil of schade) moeten de 

deelnemers zelf twee reserve t-shirts voorzien, wat door beide spelers moet gedragen 

worden. 

11.2.   Elke speler/speelster ontvangt één shirt per seizoen. Extra shirts kunnen aangekocht  

worden aan 15€/stuk.  

11.3.   Op dit shirt mogen geen extra publicitaire meldingen voorkomen.   

11.4.   Elk team moet met een zelfde broek spelen. De spelers/speelsters kunnen hierop een 

publicitaire melding van max. 300 cm² aanbrengen.   

11.5.   Onderkleding mag gedragen worden. 

11.6.   Lange broeken mogen gedragen worden.  

11.7. Geen enkel publiciteit mag indruisen tegen de goede zeden, noch producten vermelden die 

de gezondheid kunnen schaden.   

11.8. Spelers/speelsters mogen publiciteit dragen op hun lichaam (Vb.:tatoeage, band, 

knielappen, elleboogbeschermers). Deze mag maximum een afmeting hebben van 35 

cm². Eventuele uitzonderingen kunnen toegelaten worden door de tornooileiding. 

  

  


