
Beach Volleybal Toernooi Haarles Feest 2019 
 

Leuk dat jullie meedoen met het Beach Volleybal toernooi tijdens het Haarles feest. 

Wij zullen zorgen voor de juiste uitstraling en aankleding van het speelveld. 

Graag zien we jullie in toepasselijke kleding om 13:00 uur op het op feestterrein op zaterdag middag 

25 mei zodat we ook daadwerkelijk om 13:15 uur van start kunnen. 

Deelname kost 12 munten en er mogen minimaal 4 en maximaal 6 spelers in het veld staan. 

Indraaien is toegestaan. 

We gaan voor een sportief toernooi  maar hebben toch gemeend een uitdaging neer te zetten. 

De winnaar wint de wissel trofee “de Gouden Droadnagel” een prestigieuze prijs tijdens Haarles 

Feest. 

Tevens krijgt de winnaar een tegoedbon voor 6 personen om Spareribs te komen eten incl  5 

consumpties per persoon bij cafe “de Droadnagel” (met dank aan Koen en Lisanne). 

Dit sparerib menu kan men alleen nuttigen op de zondag middag 26 mei aansluitend aan het Haarles 

Feest.  
 

Reglement: 

* Gedraag je tegenover scheidsrechters, tegenstanders, publiek en teamgenoten 

iedereen is gekomen voor feestje gedraag je hier naar! 

* Aanwezig zijn om 13:00 uur want de wedstrijden starten door centraal aangegeven 

tijden (omroepen). 

* Bij aankomst melden bij de wedstrijdtafel en het inschrijfgeld voldoen namelijk 12 

 munten en men krijgt ter plekke het wedstrijd schema voor dit toernooi. 

* Speelduur is 10 min en men speelt op een veld van 6x12 meter totaal. 

* Strandkleding is verplicht. 

* Er wordt gespeeld op blote voeten. 
* Het eindsignaal betekend einde wedstrijd en is tevens begin van de volgende 

wedstrijd. 

* Bal op de lijn is in. 

* Het volleybalnet mag niet worden aangeraakt, verzoek aan de scheidsrechters om 

hierop te letten en voor te fluiten met het oog op de veiligheid van de spelers aan 

beide zijden van het net. 

* De bal mag met elk lichaamsdeel kort worden gespeeld echter gevaarlijk spel is niet 

toegestaan zoals hard schieten of gevaarlijk spel. 

* Elke ploeg moet ook met regelmaat fluiten en tellen (zie wedstrijd schema). 

* Eerst genoemde team heeft opslag andere team bepaald welke zijde men speelt. 

* De scheidsrechters leveren de briefjes met de standen in bij de wedstrijdtafel. 

* Indien teams in de poule of finale wedstrijden met gelijk aantal set punten eindigen 

bepaald het doelsaldo de uitslag, mocht dit ook gelijk zijn wordt gekeken naar de 

onderling gespeelde wedstrijd. 

* De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor blessures of schade (E.H.B.O. is 
aanwezig). 

* Waar in dit reglement niet voor ziet, beslist de organisatie. 

* Bij de Beach volleybal geldt ook dat sportiviteit en gezelligheid voorop staan. 
 

Groeten, 

het Beach Team van Haarles Feest 


