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Onder voorbehoud van wijzigingen 

Wedstrijdreglement Beachvolleybal - 2019 
 

 
1. Aan het beachvolleybal toernooi doen uitsluitend bedrijventeams mee. 

 

2. Elk team heeft maximaal 4 spelers en minimaal 2 spelers in het veld. Elk team mag 

meerdere wisselspelers inzetten. 

 

3. Het wedstrijdschema wordt door loting bepaald. 

 

4. Na de voorronde wordt er een nieuwe poule-indeling gemaakt op basis van de resultaten 

uit de voorronde. Na de 2e ronden volgen er plaatsingswedstrijden, zodat iedere 

deelnemer op 1 van de plekken 1 t/m 24 eindigt (noodzakelijk voor de bokaalpunten) 

 

5. Er wordt gespeeld op zandvelden van 8x16 m. (5 stuks) met standaard speelveldindeling.  

 

6. De nethoogte is 224 cm (dameshoogte). 

 

7. Er wordt gespeeld volgens de zaalvolleybalregels van de NeVoBo met het rally 

pointsysteem (er wordt niet in sets gespeeld, maar volgens tijd. De telling gaat dus door 

tot het eindsignaal heeft geklonken). 

 

8. Scheidsrechters worden geleverd door de niet-spelende teams uit de eigen poule. S.v.p. 

aandacht hiervoor, zodat het wedstrijdschema vlot doorgang kan vinden. Fluitjes en 

wedstrijdbriefjes zijn bij het veld aanwezig. 

 

9. Scheidsrechters tellen ook. Op het wedstrijdbriefje kan de stand bijgehouden worden 

(d.m.v. turven). De scheidsrechters worden verzocht de uitslag op het wedstrijdbriefje te 

vermelden en vooral te checken of de juiste winnaar wordt aangegeven. 

 

10. Alle teams dienen op tijd aanwezig te zijn voor de wedstrijden (5 minuten van tevoren). 

Het spelschema biedt geen uitloopmogelijkheden voor het toernooi. Te laat zijn betekent 

minder speeltijd. Er wordt NIET gewacht. 

 

11. Ploegen die te laat zijn, krijgen een puntenmindering van 5 punten per minuut. De 

wedstrijdleiding beslist. 

 

12. De wedstrijden worden niet iedere ronde omgeroepen. De spelers worden geacht kennis 

te nemen van de schema’s (uitgehangen bij de wedstrijdleiding) en op tijd op het veld 

aanwezig te zijn. 

 

13. De start en het einde van de wedstrijden wordt met een akoestisch signaal aangegeven. 

Halverwege de wedstrijd volgt een signaal om van veld te wisselen. Het eindsignaal 

van de wedstrijd is tevens het beginsignaal voor de volgende wedstrijd. Ter 

compensatie van wisseltijd, zal de eerste helft van de wedstrijd 1 minuut langer duren 

dan de tweede helft.  

 

14. Het eerstgenoemde team kiest de speelhelft, het andere team begint met de opslag. 

 

15. Er worden geen time-outs toegestaan. 

 

16. Belangrijk: De aanvoerder van het team dient na afloop van de poulewedstrijden zelf de 

uitslagen te controleren bij de wedstrijdleiding. 15 minuten na het einde van de 

poulewedstrijden kan er niet meer gereclameerd worden over uitslagen. 

 

17. Het overall winnende team krijgt 300 bokaalpunten, het team opvolgend krijgt 290 

bokaalpunten, etc. 
 

18. Niet deelnemende teams krijgen automatisch 0 bokaalpunten. 

 

19. In punten waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding. 
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Aanvulling op Wedstrijdreglement Beachvolleybal  
 
1. Er zijn 24 teams die zich ingeschreven hebben voor het Beachvolleybal toernooi.  

Het toernooi is gedeeld in 3 blokken.  

 

2. Blok 1: Voorronde Groep 1 en 2 

Van 10.40 – 12.04 spelen de eerste 12 teams in de poules A t/m C (groep 1).  

Daarna spelen de overige 12 teams van 12.10 – 13.34 in de poules D t/m F (groep 2).  

 

3. Blok 2: Tussenronde Groep 1 en 2 

Na de voorronde spelen alle teams een 2e ronde.  

Vanaf 13.45 – 14.30 spelen de teams uit Poule A/B/C wedstrijden in 4 nieuwe poules (van 

3 teams) voor de plaatsingslijst 1 t/m 12.  

Van 14.30 – 15.15 spelen de teams uit Poule D/E/F wedstrijden in 4 nieuwe poules (van 3 

teams) voor de plaatsingslijst 1 t/m 12.  

 

4. Blok 3: Plaatsingswedstrijden 

Vanaf 15.30 spelen de nummers 12 van de 1e groep tegen de nummer 12 van de 2e groep. 

De nummers 11 van beide groepen doen dat ook, evenals de nummers 10, enz.  

De nummers 1 van beide groepen spelen de grote Finale en de nummers 2 van beide 

groepen de kleine finale om plek 3.  

Op deze wijze komt de ranglijst voor de bokaalpunten tot stand. 

 

5. De grote finale om plaats 1 en kleine finale om plaats 3 is gepland om ca. 16.10 uur. 

 

6. De teams fluiten in elkaars poule de wedstrijden. Op de poule indeling/wedstrijdoverzicht 

bij de beachvelden wijst dit verder zichzelf. Houd dit s.v.p. in de gaten.  

LET OP: De 2 ploegen die de finale gaan spelen, mogen de wedstrijden tijdens de 2 

plaatsingsronde fluiten vanaf 15.30 uur. Voor vragen kan je terecht bij de wedstrijdleiding. 

 

7. De blokken dat de teams niet hoeven te spelen, kunnen deelnemers gebruiken om mee te 

doen aan de clinics of andere onderdelen van de Railsportdag. 

Om 16.30 uur is het toernooi afgelopen. 

 

Poule-indeling 2019 
 
Wedstrijden van Groep 1:  

Tijden: 10.40 - 12.04 uur en 13.45 – 14.30 uur en vanaf 15.30 uur. 

 

Poule A Poule B Poule C 

Finance Express Ichi Copacabaanvak 3.0 

Regio West Rotterdam Slurpende Shinkansen Team Oost 

GO FOR IT O&S 1 NS Stations 

Team Ricardo Team Verbetert NS Treinmodernisering 

 

Wedstrijden van Groep 2: 

Tijden: 12.10 – 13.34 uur en 14.30 – 15.15 uur en vanaf 15.30 uur. 

 

Poule D Poule E Poule C 

Team Verbindt Regio West Den Haag Veiligheid & Service 

O&S 2 Regio Midden Tokyo & Co 

Combiteam Railcenter/9292 & 

Launch! Service Stations Team Verduurzaamt 

Team Nippon NS Techniek Blauwe Bezems 

 


