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1. Nationaal 2 Beach Tour Commissie. 

De nationale Belgium Beach Tour Commissie (BBTC) is het orgaan dat de 

leiding heeft over het Nationaal  2 circuit 2022. Alle communicatie van de BBTC 

met de spelers/speelsters gebeurt via de website: 

http://www.belgiumbeachvolley.be  

2. Nationaal 2 circuit 

2.1. Algemeen 

Het nationaal 2 circuit 2022 bestaat uit verschillende tornooien.  

De aanvraag en voorwaarden om een tornooi te organiseren kan je terug 

vinden bluebook Nationaal 2. 

Indien je de het akkoord krijgt om te organiseren moet dit gebeuren volgens 

onderstaan regelement.  

Alle correspondentie gebeurt via de organisatie verantwoordelijke, deze 

gegevens zijn terug te vinden op de site onder de aankondiging van het 

tornooi.  

2.2. Wedstrijdschema 

De speelwijze is afhankelijk het aantal ingeschreven ploegen en beschikbare 

velden. De organisatie zal voor elk tornooi het schema opmaken en tijdig (2 

dagen voor aanvang toernooi) op de site plaatsen. (bijvoorbeeld voor 

donderdagavond 23u59 voor een toernooi op zaterdag). 

3. WEDSTRIJDORGANISATIE 

3.1. Elke tornooi dag moeten beide spelers/speelsters, minstens een half uur 

voor hun eerste wedstrijd, de deelnemerslijst op het secretariaat 

aftekenen. Met deze aftekening geven de spelers/speelsters ook te kennen 

de geldende regels in verband met Corona te kennen en uit te voeren. 

3.2. De uren op het schema zijn maar richturen. Onmiddellijk na het beëindigen 

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

aantreden. 

3.3. Alle ploegen worden aangewezen om bij wedstrijden als teller en 

scheidsrechter op te treden. Zij kunnen hiervoor iemand anders vragen, 

maar blijven verantwoordelijk voor het nakomen van de verplichting. 

Onmiddellijk na het afroepen moet het wedstrijdblad en de wedstrijdbal bij 

de wedstrijdleiding afgehaald worden. Na de wedstrijd moet de 



wedstrijdbal en het wedstrijdblad, getekend door beide kapiteins, terug 

aan de wedstrijdleiding afgegeven worden. 

3.4. Bij sets tot 21 punten wordt na elk veelvoud van 7 punten, zonder 

rustpauze, van speelhelft gewisseld. Bij sets van 15 punten is dat om de 5 

punten. 

3.5. De rust tussen twee sets duurt max. 1 minuten. 

3.6. Er zijn geen technische time–outs.  

3.7. 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. 

3.8. Bij de prijsuitreiking zijn de teams die 1, 2, 3 eindigden verplicht aanwezig. 

4. SPELREGELS 

Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de Internationale Beachreglementen 

Voor diegenen die daarin geïnteresseerd zijn verwijzen we naar de website van 

de FIVB (www.fivb.org), waar onder ‘rules of the game’ de volledige originele 

spelregels ingezien kunnen worden. 

 

 

5. RANGSCHIKKING IN DE POULES 

De rangschikking in 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  

6. RANKING 

De ranking bepaalt: 

- of een team aan een manche zal kunnen deelnemen. 

- waar het team team in het wedstrijdschema zal geplaatst worden. 



De ranking wordt opgemaakt aan de hand van de punten. De punten van een 

team worden bekomen door de individuele punten van beide spelers/speelsters 

op te tellen 

6.1. Startranking 

De start ranking wordt als volgt opgemaakt: 

1. Volgens de punten van het team op dat ogenblik. 

2.   Datum van inschrijving 

De punten worden wekelijks berekend.  

Punten in het seizoen 2022 worden berekend op basis van het seizoen 

2021/2019.  

Voor de berekening worden de punten van de 7 beste resultaten in de opgegeven 

seizoenen opgeteld. D.w.z. als de berekening gebeurt in de 24ste week van dit jaar 

(ook al is dit een weekdag), dan worden de punten van de 7 beste uitslagen 

beginnen vanaf week 25 van het seizoen 2019 tot en met week 24 van het huidige 

jaar samengeteld, waarvan seizoen 2019 voor 70% meegerekend wordt. 

De behaalde punten van de Nationaal 2 tornooien verschijnen apart op de site 

(http://www.belgiumbeachvolley.be) 

6.2. Te behalen punten per speler/speelster per manche  
 

Nationaal 2: Heren en Dames 

Plaats Punten 

1ste 35 

2de 30 

3de 25 

4de 20 

5de 18 

6de 16 

7de 14 

8ste 13 



9de tot 16de 10 

Vanaf 17de 5 

7. INSCHRIJVING EN TOELATING 

7.1. Tijdig inschrijven kan tot 3 dagen voor de manche (bijvoorbeeld tot 

woensdagavond 19u00 voor een toernooi op zaterdag).  

7.2. Voor een team zich kan inschrijven moeten beide spelers/speelsters een 

Beach registratienummer aanvragen. Dit kan enkel via onze site en is 

gratis. (http://www.belgiumbeachvolley.be) 

7.3. Inschrijven kan ook enkel via dezelfde site.  

7.4. 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 heeft afgezegd voor de betreffende manche. Deze 

afzegging kan ook enkel via onze site. 

7.5. Bij inschrijving betaalt een ploeg: 35€ inschrijvingsgeld per manche.  

7.6. Alle spelers/speelsters die niet aangesloten zijn bij VV of FVWB moeten 

zelf zorgen voor alle nodige verzekeringen. De organisatie kan hier niet 

aansprakelijk voor gesteld worden. 

 

8. WIJZIGING VAN EEN TEAM 

8.1. Om een team te wijzigen moet eerst het(de) oorspronkelijke team(s) 

gewijzigd worden via in/uitschrijven op de site. Zowel uitschrijven als 

inschrijven gebeurt via onze site en moet gebeuren voor het afsluiten van 

de inschrijving voor desbetreffende manche.  

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

worden. 

9. WILDCARDS EN SELECTIETEAMS 

 

9.1. Elke organisator kan een wildcard toevoegen per categorie aan het tornooi    

9.2.  Selectie teams kunnen via de nationale trainers een plaats aanvragen. Dit 

moet te laatste gebeuren 14 dagen voor het tornooi. Tot en met tien 

inschrijvingen is dit één plaats meer dan tien ploegen twee plaatsen. 

9.3. Inschrijvingen van selectie teams word doorgegeven naar de plaatselijke 

organisator en naar de verantwoordelijke Johan Van Riet. 



 

 

 

 

10. AFMELDEN 

10.1. Een speler/speelster die later dan het afsluitmoment, door ziekte of 

blessure, niet kan deelnemen aan een tornooi, moet dit dadelijk melden, 

via mail, aan de wedstrijdleiding.  

10.2. De speler/speelster die zich op grond van het voorgaande artikel voor een 

tornooi heeft afgemeld, kan dat weekend niet deelnemen aan andere 

beachvolleybalactiviteiten, met uitzondering van een aangepaste training.  

10.3. Na een afmelding zoals bedoeld in 9.1. moet de betreffende speler binnen 

vijf dagen een medische verklaring voorleggen aan de BBTC. Zodra aan 

deze verplichting is voldaan, kan de speler terug deelnemen aan een 

volgende manche van het Belgian beachvolley Championship.  

10.4. Indien een speler/speelster zich op grond van artikel 9.1. voor een tornooi 

afmeldt kan zijn teamgenoot, na het voorleggen van een medisch attest 

met een andere speler/speelster deelnemen. Indien de afmelding gebeurt 

na het verschijnen van het wedstrijdschema op de site zal het schema niet 

aangepast worden.  

10.5. Een gewijzigd team (zoals in 9.4.) kan voor een manche nooit hoger 

gerankt worden dan het oorspronkelijke team.  

11. UITRUSTING 

De teams moeten uniform gekleed te zijn. Indien de organisator (een deel van) 

het tenue beschikbaar stelt, zijn teams vanaf het moment van betreden van 

het speelveld verplicht het beschikbaar gestelde tenue te dragen. Indien de 

organisator niet voor shirts moeten de teams zelf hiervoor zorgen. De shirts 

moeten uniform (zelfde kleur) zijn en voorzien zijn van een nummer. Een 

nummer op de arm of het been geschreven is toegelaten.  

 


