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1. We nodigen de huidige top 15(ranking 11/06/2022) Belgian Beach duo’s uit en 

houden geen rekening met de occasionele samenstellingen ten gevolge van 

afwezigheid.  

HEREN     DAMES 

a. Koekelkoren - Van Walle  a. Van de Vonder - Cools 

b. Vandecaveye – Vandecaveye b. Ruysschaert – Van den Broeck 

c. Colson – Deroey   c. Lieckens - Coolman 

d. Paulides – Douwen   d. Van Geertruyden - Reul 

e. Witvrouwen – Van Dyck  e. Vandesteene - Longeval 

f. Verspecht – Willems   f. Daniëls - Mees 

g. Pirali – Nuyten   g. Baens - Wittock 

h. Van der Aa – Van Reeth  h. Thys - Simons 

i. Oprins – Blondeel   i. Van Doren – Van Doren 

j. De Keyser – De Keyser  J. van Grinsven - Vandenabeele 

k. Vandecaveye – Maddens  k. Pauwels – Van Den Broeck 

l. Ver Eecke – Lemmens  l. Ceustermans - Maertens 

m. Laenen – Goset   m. Duo 1 selectie meisjes 

n. Christiaens – Coenen   n. Duo 2 selectie meisjes 

o. Peeters – Nuyttens   o. Duo 3 selectie meisjes 

 

2. Administratie en inschrijvingen verlopen via www.belgiumbeachvolley.be (beach 

registratienummer van beide spelers is noodzakelijk). Het inschrijvingsgeld bedraagt 

€50,- . Alle betalingen moeten onmiddellijk gestort worden op het rekeningnummer 

IBAN: BE16 7370 0185 5874 / BIC: KREDBEBB op naam van de VOLLEY VLAANDEREN 

vzw. Van dit bedrag wordt €30,- gerecupereerd op 6/08/2022 bij aftekening van het 

aanwezigheidsregister. 

 

3. Het prijzengeld bij de dames én de heren is vastgelegd op de volgende bedragen en 

wordt ter plaatse uitbetaald: 

a. 1ste plaats: €600,- 

b. 2de plaats: €300,- 

c. 3de plaats: €150,- 

 

4. Het tornooi vindt plaats op het beachterrein van Beach Hasselt, Djef Swennenstraat 

te 3500 Hasselt (Runkst) 

 

5. De organisatie bepaalt, aan de hand van de ranking van de ingeschreven teams na de 

Belgian Beachmanche in Kinrooi, welke ploegen kunnen deelnemen. Ze maakt deze 

indeling, ten laatste op dinsdag 2/08, via de website en in een persoonlijke mailing 

bekend. Vermits er maar 10 duo’s bij de dames en de heren kunnen deelnemen, kan 

het gebeuren dat er teams niet mogen deelnemen omdat hun ranking te laag is. Deze 



teams fungeren als back-up voor laattijdige afmeldingen? Ze krijgen hun 

inschrijvingsgeld na het tornooi terug, indien ze niet opgeroepen worden om deel te 

nemen.  

 

6. Bij afwezigheid van één spe(e)l(st)er van een ingeschreven duo, mag er een andere 

niet ingeschreven spe(e)l(st)er met een geldig beach registratienummer deelnemen 

zonder bewijs van ziekte(geen medisch attest vereist). 

 

7. Alle spelers/speelsters die niet aangesloten zijn bij VOLLEY VLAANDEREN of FWVB 

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

aansprakelijk voor gesteld worden. 

 

8. De spe(e)l(st)ers verbinden zich ertoe zelf in te staan voor hun 4 verschillend 

gekleurde shirts(tops) van de Belgian Beach commissie. De organisatie voorziet de 

extra blauwe shirts(tops) voor de teams op plaats 1 en 2 op de dames- en 

herenranking. De atleten moeten zelf zorgen voor hun eigen short / bikini.  Deze 

moet identiek zijn binnen hetzelfde team.  

 

9. Wedstrijdtiming: 

• Vanaf 16u00 aanmelden en opwarming damesteams  

• 17u00 Start kwalificatieronden dames / aanmelden en opwarming 

herenteams (zandvlakte naast de beach-arena) 

• 18u00 Start kwalificatieronden heren  

• 19u00 Start troosting dames en heren gelijktijdig (1 ronde van 15 min voor 

plaats 6 tem 8) 

• 19u30 Start finales dames én heren gelijktijdig(voor plaats 1 tem 5) 

 

10. Tornooiorganisatie 

• Kwalificaties 

Om 17u00, resp. 18u00, start voor de dames, resp. voor de heren, op T1 

poule I met de volgende duo’s volgens ranking1(blauw)/3(wit)/6(geel)/ 

8(rood)/10(zwart) en op T2 poule II met ranking2(blauw)/4(wit)/5(geel)/ 

7(rood) /9(zwart) 

o 17u00-17u15 resp. 18u00-18u15 King of the Court van 5 naar 4 

o 17u20-17u35 resp. 18u20-18u35 van 4 naar 3 

o 17u40-17u55 resp. 18u40-18u55 finales met de top 3/terrein 

De eerste 2 teams/terrein plaatsen zich samen met de beste derde (zie 

artikel 11) voor de finales om 19u30 

• Troosting 

De slechtste derde en beide 4des/terrein spelen de troosting in 1 wedstrijd 

van 15 min om 19u00: dames op T1 en heren op T2 

 

 

 



• Finales 

De 5 beste duo’s betwisten de finales naar 3 x 15 min vanaf 19u30: dames 

op T1 en heren op T2 

  

11. De beste derde, is het derde team dat het meeste punten van de beide 

kwalificatiepoules behaald heeft. Bij gelijk aantal punten is dit het team dat het langst 

aan de King-site gespeeld heeft. Wanneer beide 3des even lang aan de King-site 

gespeeld hebben, bekijkt de wedstrijdleiding wie dit het eerst (in timing) gedaan 

heeft. Indien het resultaat nog gelijk zou zijn, valt de beslissing bij lottrekking. 

 

12. Voor de start in de poules zal de Belgian Beach ranking bepalen wie als King mag 

starten en wat de volgorde van de uitdagers is.  

 

13. Voor de start van de Finale zal de volgorde bepaald worden door de resultaten in de 

poules. De beste 1ste start als King. Volgorde van uitdagers: slechtste 1ste, beste 2de , 

slechtste 2de en beste 3de. Wie beste 1ste en 2de is wordt bepaald zoals beschreven in 

artikel 11.  

 

14. De spe(e)l(st)ers die de finales spelen(top 5 na kwalificatie) zijn verplicht aanwezig 

te blijven in de wedstrijdarena tot en met de prijsuitreiking die onmiddellijk na de 

finales van start gaat. 

 

15. De organisatie zal kleedkamers, een opwarmingszone en voldoende water ter 

beschikking stellen voor alle teams vanaf 16u00. 

 

 


