
_________________________________________________________________________________ 
Beste deelnemer,  

Dank voor je inschrijving en je deelname aan het toernooi! Wat leuk dat je meedoet met deze editie 
van het Beachvolleytoernooi in Gemert! Middels deze brief willen je informeren over de algemene 
informatie en niet geheel onbelangrijk, de huis- en spelregels.  

Algemene informatie:  

- Het evenement vindt plaats op zaterdag 28 augustus van 9.00-18.00 uur op evenemententerrein bij 
Koks te Gemert. 
 - Teams bestaan uit max 7 personen, waarvan er telkens 4 aan het spelen zijn bij de mix teams is 1 
dame in het veld verplicht.   
- De gehele dag verkrijgbaar: hapjes, drankjes en lekkere muziek.  
 
Spelregels:  

1. Je dient als team een teamnaam op te geven bij aanmelding op het toernooi.  
2. Het speelveld, met als ondergrond zand, is 6 meter breed en 12 meter lang. In het midden van het 
speelveld hangt een net op ongeveer 2,25 meter hoogte.  
3. Het spel wordt gespeeld door twee teams van 4 spelers en max. 3 wissels per team.  
4. Het wedstrijd schema en de tijden zal op tijd aan u gemaild worden.  
5. Ben op tijd op de velden, zodat er geen vertraging ontstaat.  
6. Degene die voorop op het wedstrijdformulier staat mag beginnen met serveren of de speelzijde 
kiezen.  
7. Volgens het rally-point systeem kunnen beide teams bij elke service een punt scoren. Een speler 
blijft serveren totdat hij de servicebeurt verliest. Indien de bal bij service de netband raakt wordt er 
doorgespeeld. De service mag niet afgeblokt worden.  
8. De service moet vanaf achter de achterlijn worden gespeeld. Na de service en gedurende de rally 
mag het ontvangende team de bal direct terugspelen over het net. Elk team mag de bal minimaal 
één keer raken en maximaal drie keer. Raken bij blokkade telt niet als spelen.  
9. Alle lichaamsdelen boven het middel mogen worden gebruikt. Het is niet toegestaan om de bal 
méér dan één keer achterelkaar te raken. Lang balcontact kan door de scheidsrechter afgefloten 
worden.  
10. Indien de bal in de lucht aan de kant van het eigen speelveld buiten de belijning komt, mag er 
doorgespeeld worden. Het is verder toegestaan om door te spelen als de bal het net aan de kant van 
het eigen speelveld raakt.  
11. De spelers mogen het net nooit raken. En spelers mogen de middenlijn (denkbeeldig) niet 
passeren met welk lichaamsdeel dan ook. Dit ivm de veiligheid.  
12. Het begin- en eindsignaal wordt door de wedstrijdleiding middels een geluidssignaal 
weergegeven. Bij het eindsignaal stopt de rally en kan het punt niet meer gemaakt worden.  
13. Puntentelling; In de poulefase levert een gewonnen wedstrijd 2 punten op. Indien gelijk, 1 punt. 
Vanaf de knock-out fase is het verliezende team direct uitgeschakeld.  
14. De scheidsrechter bepaald en heeft het laatste woord, respecteer zijn beslissingen.  
 
Huisregels:  
 
- Bij het betreden van het evenemententerrein verklaart u volledige kennis te hebben genomen van 
de huisregels die van toepassing zijn op dit evenement, en verklaart u hiermee akkoord te zijn en 
hiernaar te zullen handelen.  



- Het betreden van het evenemententerrein en het bijwonen van het evenement geschiedt op uw 
eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies aan uw eigendommen 
en/of goederen.  
- Organisatie behoudt zich het recht u de toegang te weigeren tot het evenemententerrein. - 
Bezoekers die onder invloed zijn worden de toegang geweigerd.  
- Minimale leeftijd van deelnemers op dit evenement is 18 jaar. Hier geldt een identificatieplicht, 
indien daarom gevraagd wordt.  
- Het is verboden om het volgende mee te nemen naar het evenemententerrein (en dient door u te 
worden afgestaan): # Eigen consumpties (met uitzondering van water) # Glaswerk- en blikwerk # 
Soft- en harddrugs # Wapens  
- Op het evenemententerrein dient u respectvol om te gaan met de bezoekers, organisatie en 
andermans eigendommen. Op het evenemententerrein kunt u worden onderlegd aan een 
preventieve fouillering. Medewerking hieraan is vereist.  
- Handel in/en of gebruik van drugs op het evenemententerrein is ten strengste verboden. Bij 
constatering wordt de politie gealarmeerd. 
 - Bij het betreden van het evenemententerrein stemt u ermee in dat u kunt worden vastgelegd op 
beeld- en/of geluidmateriaal dat vervolgens kan worden openbaard.  
- Op en rondom het evenemententerrein bent u verplicht aanwijzingen op te volgen van de 
organisatie. Overtreding van de huisregels kan uitzetting tot gevolg hebben. Bij uitzetting is geen 
restitutie van uw toegangsbewijs mogelijk.  
- Het is niet toegestaan te roken in de tenten/bouwwerken en in nabijheid van 
medewerkers/organisatie.  
- Het maken van openvuur is niet toegestaan.  
- Waterpistolen zijn alleen toegestaan ter grote van hand formaat en dienen leeg te worden 
aangeboden. We hopen je bij deze voldoende geïnformeerd te hebben.  
 
Een fijne, sportieve dag gewenst!  
Sportieve groet,  
Organisatie Beachvolley Gemert 


