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Let’s go to the beach … again!! 

Ja het is dan weer zover, een traditie die nog jong is, maar ook een vaste plek 

krijgt (verdient) op de volleybalkalender. Zeker nu ik vandaag in de krant las dat 

het beachvolleybaltoernooi Bussloo stopt na 25 jaar! (De Stentor, vrijdag 9 juni 

2017) Wij zijn pas toe aan het 4e jaar, maar onze intentie is duidelijk, wij gaan 

ervoor. 

Vandaag start dus voor de 4e keer in Bathmen het beachvolleybaltoernooi; 

BATHMEN ON THE BEACH. Het toernooi is voor dames en heren en kent de 

volgende categorieën: dames Laag en Midden, heren Laag en Midden. Een dergelijk 

toernooi betekent vanzelfsprekend sportief ontspannen op het ‘strand’, zelf 

meespelen of lekker loungen met een drankje in de zon. Het kan allemaal. 

Bathmen on the beach is er voor iedereen. 

Dit toernooi kan niet georganiseerd worden zonder een grote schare enthousiaste 

vrijwilligers, die hun schouders eronder gezet hebben en alles tot in de puntjes 

hebben voorbereid om ervoor te zorgen dat het een geslaagde dag zal worden. 

Alvast hartelijk dank voor deze geweldige inzet. Nu nog hopen op een heerlijk 

zonnetje, dat maakt het feest compleet. 

Rest mij iedereen een fantastische dag toe te wensen, ga de sportieve strijd met 

elkaar aan, maar vergeet niet ….. vooral te genieten van …… BATHMEN ON THE 

BEACH. 

Frank Machielsen 

voorzitter ABS volleybal   
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Toernooireglement 

Het toernooi wordt gespeeld volgens de normale beachvolleybalreglementen van 

de NeVoBo en verder volgens de onderstaande regels: 

Deelname 

 Deelname is pas definitief als het inschrijfformulier en inschrijfgeld door de 

toernooiorganisatie is ontvangen. 

 Het inschrijfgeld bedraagt € 20,-- per team. 

 Mocht het toernooi ten gevolge van bijzondere omstandigheden, weer, 

calamiteiten e.d. geen doorgang vinden, waartoe uiteraard slechts in 

uiterste noodzaak zal worden besloten, dan zullen i.v.m. de 

voorbereidingskosten geen inschrijfgelden worden gerestitueerd. Tevens 

vindt er geen restitutie plaats bij niet opkomen of terugtrekken van het 

team. 

 Door deelname verklaart men zich akkoord met dit reglement. 

 

Klasse 

 Lager dan de klasse waarin de hoogst spelende deelnemer in de competitie 

van de NeVoBo uitkomt, mag niet worden deelgenomen. Overtreding van 

deze regel kan diskwalificatie betekenen en daarmee uitsluiting voor het 

verdere toernooi van het desbetreffende team. 

 Er zal in klasse hoog gespeeld worden in teams van 2 personen. In de klassen 

midden en laag zal gespeeld worden in teams van 3 personen. Indraaien is 

niet toegestaan. 

 De deelnemende teams worden in diverse klassen en afhankelijk van het 

aantal aanmeldingen binnen die klasse, in meerdere poules ingedeeld. 

 De organisatie houdt zich het recht voor om de teams in een andere klasse in 

te delen (e.e.a. na overleg met contactpersoon). 

 

Toernooi 

 De teams dienen zich uiterlijk een half uur voor de aanvang van het toernooi 

te melden bij het wedstrijdsecretariaat. 

 Alle wedstrijden worden op tijd gespeeld. 

 Elke wedstrijd bestaat uit èèn set met veldwissel(s) om de 7 

wedstrijdpunten. Bijv. De stand 2 - 5 is veldwissel, maar ook 9 - 12, enz. Met 

de puntentelling wordt na veldwissel doorgeteld tot het eindsignaal heeft 

geklonken. 
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 Door het wedstrijdsecretariaat wordt centraal een begin- en eindsignaal 

gegeven. Bij het eindsignaal wordt de rally niet afgemaakt. 

 Na afloop van de wedstrijd tekenen de aanvoerders en de scheidsrechters 

het wedstrijdformulier. 

 De wedstrijden worden door de teams in de eigen poule gefloten. 

 Alle scheidsrechters leveren na het fluiten het wedstrijdformulier in bij het 

wedstrijdsecretariaat. 

 Er dient gespeeld te worden met een speciale beachvolleybal. De 

deelnemende teams dienen dus in het bezit te zijn van een beachvolleybal. 

 Het in het speelschema eerstgenoemde team levert de wedstrijdbal en heeft 

tevens de keus tussen opslag of speelhelft. 

 Indien een team 5 minuten na de aanvangstijd van de wedstrijd niet 

aanwezig of nog niet compleet is, dan is deze wedstrijd verloren met 0-2 (0-

21 en 0-21). 

 Een gewonnen set levert 2 punten op, een gelijke stand 1 punt en een 

verloren set 0 punten. 

 De rangorde in de poule wordt bepaald door: 

 Het aantal wedstrijdpunten. Is dit voor twee of meer teams gelijk, dan 

beslist 

 Het saldo van de gescoorde voor- en tegenpunten. Is dit gelijk dan beslist 

 Het hoogst aantal gescoorde voorpunten. Is dit gelijk dan beslist het lot. 

 De volleybalvereniging ABS, noch de toernooiorganisatie, is niet aansprakelijk 

voor ongevallen voor, tijdens of na de wedstrijden en voor diefstal van 

kleding of andere eigendommen. Let op uw spullen! 

 

In gevallen waarin dit toernooi-reglement niet voorziet, beslist de 

toernooiorganisatie.   
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Spelregels 

Het toernooi wordt gespeeld volgens de spelregels voor het Beachvolleybal van de 

NeVoBo: 

 Er wordt gespeeld op een veld van 8 bij 16 meter. Nethoogte dames 2,24 m / 

heren 2,43 m. 

 Er wordt gespeeld volgens het rallypoint systeem. Dus na iedere rally wordt 

een punt aan de winnaar toegekend. 

 Om beurten wordt er geserveerd, de spelers houden zelf bij wie aan de beurt 

is om na de opslagwissel te serveren. 

 Bij de service mag het zicht van het ontvangende team niet ontnomen 

worden door de niet serverende speler(s). 

 Er mag van achter de gehele achterlijn geserveerd worden. Er is slechts één 

opslagpoging. 

 Een netservice is niet fout. Na een netservice gaat het spel normaal door. 

 Na de opslag zijn er geen beperkingen in de aanvalsposities. 

 Elke bal die over het net gaat wordt als een aanval beschouwd. Pushballen 

en geplaatste ballen waarbij met de vingers richting wordt gegeven zijn niet 

toegestaan. Het is ook niet toegestaan met de bovenhandse techniek een bal 

te spelen waarvan de balbaan niet loodrecht (in een hoek van 90 graden) op 

de schouderas staat. 

 Time -outs zijn niet toegestaan. 

 Voetfouten; Opslag is achter de achterlijn, over of op de lijn is fout. Bij de 

middellijn mag een speler in het veld van de tegenstander komen, mits de 

tegenstander daardoor niet direct of indirect wordt gehinderd. 

 Een blok telt als 1 maal spelen van de bal, er mag daarna nog maximaal 2 

keer gespeeld worden. 

 Bij beach-volleybal is soepele arbitrage gewenst, het is daarbij ook de 

gewoonte om de scheidsrechter te informeren over in-, uitballen, touche's en 

netfouten indien de scheidsrechter dit zelf niet kan zien. 

 

Beachvolley is een sportieve en relaxte bezigheid en bij uitstek geschikt om lange 

rally's te spelen.   
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Locatiegegevens 

Bathmen on the Beach wordt gespeeld op de beach velden naast sporthal de 

Uutvlog. Prinses Margrietlaan 14, 7437 VD Bathmen. Telefoon: 0570-542477. 

De kleedkamers zijn niet beschikbaar. Toiletten uiteraard wel. 

De toernooiorganisatie is in geval van nood bereikbaar op het volgende 

telefoonnummer: 06-10919286. 
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Catering 

Tijdens het toernooi is er een eet-en drink stand aanwezig op het terrein. Bij het 

wedstijdleiding zijn hiervoor munten te koop. 

Groene munten voor drinken (koffie/thee, fris) en witte munten voor alcoholische 

dranken en eten, waarmee een heerlijk broodje gezond en frituurhap gekocht kan 

worden. Tevens is er verkoop van koek, snoep, chips en ijs.  

 

De BBQ, mede mogelijk gemaakt door BIELDERMAN CATERING, zal vanaf circa 

16.00 uur heet zijn. 

BATHMEN on the BEACH 2018!! 

Bathmen on the beach 2018 is nog niet gepland. Wij zullen jullie t.z.t weer een 

e-mail sturen hou de website en de facebook pagina in de gaten. 
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Poule indeling 

 

Dames - Midden 1 (DM1) Dames - Midden 2 (DM2) 

De Beachtoppers De Schalkjes 

In Je Avior Maarkelse chickies 

de drie Musketiers Hophop Tjoptjop 

Devois Curly girls 

Dames - Laag 1 (DL1) Dames - Laag 2 (DL2) 

Blue Mondays 1 De drie biggetjes 

Beach Trio BamBam 

Henries Angels Prutsers 

Niet denken, maar doen!  

Heren – Midden 1 (HM1) Heren – Laag 1 (HL1) 

I lofe the kloud Knooijers 

Team KoE De Zijlijnsnuivers 

Yapi-Yapos Blue Mondays 2 

Holyoke oudjes ++ Poar Nem'n 

De Middies  

Raalter Boys  
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Wedstrijdschema 

Veld Poule   TEAM A  TEAM B Scheidsrechter +tellen 

1 HM1 10:00 10:25 Raalter Boys - I lofe the kloud De Middies 

2 HM1 10:00 10:25 Team KoE - De Middies Raalter Boys 

3 HL1 10:00 10:25 Knooijers - De Zijlijnsnuivers Blue Mondays 2 

4 DM1 10:00 10:25 De Beachtoppers - In Je Avior de drie Musketiers 

5 DL1 10:00 10:25 Blue Mondays 1 - Beach Trio Henries Angels 

6 DL2 10:00 10:25 De drie biggetjes - BamBam Prutsers 

1 HM1 10:30 10:55 Yapi-Yapos - Holyoke oudjes ++ Team KoE 

2  10:30 10:55     

3 HL1 10:30 10:55 Blue Mondays 2 - Poar Nem'n De Zijlijnsnuivers 

4 DM2 10:30 10:55 De Schalkjes - Maarkelse chickies Hophop Tjoptjop 

5 DL1 10:30 10:55 Henries Angels - Niet denken, maar doen! Beach Trio 

6 DL2 10:30 10:55 Prutsers - BamBam De drie biggetjes 

1 HM1 11:00 11:25 I lofe the kloud - De Middies Yapi-Yapos 

2  11:00 11:25     

3 HL1 11:00 11:25 Blue Mondays 2 - Knooijers Poar Nem'n 

4 DM1 11:00 11:25 de drie Musketiers - Devois In Je Avior 

5 DM2 11:00 11:25 Hophop Tjoptjop - Curly girls Maarkelse chickies 

6 DL1 11:00 11:25 Henries Angels - Blue Mondays 1 
Niet denken, maar 
doen! 

1 HM1 11:30 11:55 Raalter Boys - Holyoke oudjes ++ I lofe the kloud 

2  11:30 11:55     

3 HL1 11:30 11:55 Poar Nem'n - De Zijlijnsnuivers Knooijers 

4 DM1 11:30 11:55 de drie Musketiers - De Beachtoppers Devois 

5 DL1 11:30 11:55 Niet denken, maar doen! - Beach Trio Blue Mondays 1 

6 DL2 11:30 11:55 Prutsers - De drie biggetjes BamBam 

1 HM1 13:00 13:25 Team KoE - Yapi-Yapos De Middies 

2 HM1 13:00 13:25 Holyoke oudjes ++ - I lofe the kloud Raalter Boys 

3 HL1 13:00 13:25 Knooijers - Poar Nem'n Blue Mondays 2 

4 DM1 13:00 13:25 Devois - In Je Avior De Beachtoppers 

5 DM2 13:00 13:25 Hophop Tjoptjop - De Schalkjes Curly girls 

6 DL2 13:00 13:25 BamBam - De drie biggetjes Prutsers 
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Veld Poule   TEAM A  TEAM B Scheidsrechter +tellen 

1 HM1 13:30 13:55 De Middies - Yapi-Yapos Holyoke oudjes ++ 

2 HM1 13:30 13:55 I lofe the kloud - Team KoE Raalter Boys 

3 HL1 13:30 13:55 De Zijlijnsnuivers - Blue Mondays 2 Knooijers 

4 DM2 13:30 13:55 Curly girls - Maarkelse chickies De Schalkjes 

5 DL1 13:30 13:55 Blue Mondays 1 - Niet denken, maar doen! Henries Angels 

6 DL2 13:30 13:55 BamBam - Prutsers De drie biggetjes 

1 HM1 14:00 14:25 Raalter Boys - Team KoE De Middies 

2 HM1 14:00 14:25 I lofe the kloud - Yapi-Yapos Holyoke oudjes ++ 

3  14:00 14:25     

4 DM1 14:00 14:25 De Beachtoppers - Devois de drie Musketiers 

5 DL1 14:00 14:25 Beach Trio - Henries Angels Blue Mondays 1 

6 DL2 14:00 14:25 De drie biggetjes - Prutsers BamBam 

1 HM1 14:30 14:55 Holyoke oudjes ++ - Team KoE I lofe the kloud 

2 HM1 14:30 14:55 De Middies - Raalter Boys Yapi-Yapos 

3 HL 14:30 14:55 Nr. 1 poule HL1 - Nr. 2 poule HL1 Nr. 3 Poule HL1 

4 DM2 14:30 14:55 De Schalkjes - Curly girls Hophop Tjoptjop 

5  14:30 14:55     

6  14:30 14:55     

1 HM1 15:00 15:25 Yapi-Yapos - Raalter Boys I lofe the kloud 

2 HM1 15:00 15:25 De Middies - Holyoke oudjes ++ Team KoE 

3 DM1 15:00 15:25 In Je Avior - de drie Musketiers De Beachtoppers 

4 DM2 15:00 15:25 Maarkelse chickies - Hophop Tjoptjop De Schalkjes 

5  15:00 15:25     

6  15:00 15:25     

1 HM 15:30 15:55 Nr. 1 poule HM1 - Nr. 2 poule HM1 Nr. 3 Poule HM1 

2  15:30 15:55     

3 DMK1 15:30 15:55 Nr. 1 poule DM1 - Nr. 2 poule DM2 Nr. 3 Poule DM2 

4 DMK2 15:30 15:55 Nr. 1 poule DM2 - Nr. 2 poule DM1 Nr. 3 Poule DM1 

5 DLK1 15:30 15:55 Nr. 1 poule DL1 - Nr. 2 poule DL2 Nr. 3 Poule DL2 

6 DLK2 15:30 15:55 Nr. 1 poule DL2 - Nr. 2 poule DL1 Nr. 3 Poule DL1 

1 Finale  16:00 16:25 Winnaar DMK1 - Winnaar DMK2 Wordt aangewezen 

2 Finale 16:00 16:25 Winnaar DLK1 - Winnaar DLK2 Wordt aangewezen 
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