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SPELWIJZE EN TERREINAFMETINGEN 

- Het provinciaal toernooi zal gespeeld worden in 3 reeksen, met voor elke reeks specifieke 
nethoogtes.  

- Mannen: nethoogte: 2m43 
- Vrouwen: nethoogte: 2m24 
- Gemengd: nethoogte: 2m24 

 
- De veldafmetingen in alle reeksen zijn 8x8 m. 

 
- De wedstrijden worden steeds gespeeld in duo’s.  
 
- Enkel spelers en speelsters uit de provinciale reeksen van het zaalvolleybal zijn toegestaan. 
 
- Wisselspelers zijn niet toegestaan. Indien een ploeg omwille van blessure niet verder kan spelen 

en een eventuele wisselspeler is aanwezig, kan de wedstrijdjury beslissen of een wissel 
gerechtvaardigd is. Zoniet dient de ploeg forfait te geven. 

 
- Tijdens de provinciale toernooien zal eerst in reeksen gespeeld worden, waarna een finaleronde 

volgt met rechtstreekse uitschakeling. 
 
- Er wordt gespeeld naar 1 set van 21 punten met 3 punten verschil. 
 
- De finale wordt gespeeld naar 2 winnende setten van 21 punten met twee punten verschil. Een 

eventuele 3de, beslissende set wordt gespeeld naar 15 punten met twee punten verschil. 
Afhankelijk van het aantal inschrijvingen kunnen ook de halve en eventuele kwartfinales naar 2 
winnende sets gespeeld worden. 

 
- Het aantal ploegen dat doorstoot naar de finaleronde is afhankelijk van het aantal deelnemers 

en zal voor aanvang van het toernooi bekend gemaakt worden.  
 

- Iedere ploeg is zeker van deelname aan ten minste 4 wedstrijden. 

SPELREGELS 

- De officiële beachvolleybalregels zijn van toepassing (zie pagina 3). 
 

- Elke ploeg beschikt per set over 1 vrij te nemen time-out van 30 seconden. 
 
- Wisselen van speelhelft na elk veelvoud van 7 punten, zonder rustpauze, de rust tussen twee 

sets duurt max. 3 minuten. 
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- In de reeksen zal iedere ploeg gevraagd worden om enkele malen als scheidsrechter te fungeren 
voor een andere wedstrijd. Vanaf de halve finales zijn er scheidsrechters van de organisatie 
voorzien. 

 
- Er wordt geen tijd voorzien om op te warmen tussen de wedstrijden. De ploegen dienen zich 

voor hun wedstrijd op te warmen langs de terreinen. 
 
- Indien een ploeg 10 minuten na omroepen van hun wedstrijd niet op het terrein aanwezig is, zal 

deze bestraft worden met een forfait voor de desbetreffende wedstrijd. 
 
- De ploegen dienen zich ten laatste 10 minuten voor het begin van de eerste wedstrijden aan te 

melden. Ploegen die zich laattijdig aanmelden riskeren een forfait voor hun eerste wedstrijd. 

SPELREGELS BEACHVOLLEYBAL 

De spelregels bij beachvolleybal verschillen op een aantal punten van deze van 

zaalvolleybal. Hier volgen de belangrijkste wijzigingen: 

 
Opslag 

- De beide spelers serveren afwisselend, waarbij dezelfde speler aan opslag blijft zolang het 
serverende team de rally wint. 

- De niet-serverende speler mag het zicht van de tegenstander niet belemmeren. 
 
Receptie 

- De receptie mag zowel onderhands als bovenhands genomen worden.  
- Bovenhands mag de bal enkel via een hard contact gespeeld worden. 
 

Pas of setup 

- De pas mag zowel onderhands als bovenhands gegeven worden.  
- De bovenhandse pas dient zuiver gespeeld te worden (geen dubbel contact). 
- Bij de bovenhandse pas mag de bal geen rotatie vertonen over de as van de speelrichting en 

maximaal éénmaal roteren over de as loodrecht op de speelrichting. 
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Aanval 

- De aanval mag alleen met hard contact worden uitgevoerd (smash, geslagen boogbal, knokkels, 
onderhands, enz.). 

- Het is dus niet toegestaan de aanval uit te voeren door middel van de push- of duwtechniek (de 
zoganaamde ‘tipbal’) waarbij met de vingers richting wordt gegeven aan de bal.  

- De bal mag bovenhands enkel worden overgespeeld als de balbaan loodrecht op de 
schouderlijn staat (zowel voor- als achterwaarts). 

 
Verdediging 

- Een boogbal en een bal via de netrand of blok moet onderhands of bovenhands met hard 
contact verdedigd worden.  

- Een hard geslagen bal mag met een zacht of dubbel contact verdedigd worden. 
 
Blok 

- Na een blokaanraking mag de bal nog maximaal tweemaal gespeeld worden, waarbij diegene 
die bij de blokkering de bal heeft aangeraakt ook direct het twee contact mag spelen. 

 
Voetfouten 

- De middenlijn mag gepasseerd worden indien de tegenpartij daarbij niet wordt gehinderd. 
 
Veldwissels 

- Om de zeven punten wordt er van speelhelft gewisseld. Dit om externe factoren (stand van de 
zon, windrichting,...) voor beide ploegen zoveel mogelijk te verdelen. 

 
Puntentelling 

- De puntentelling gebeurt volgens het rally-point systeem waarbij het team dat de rally wint een 
punt krijgt. 

- Het team dat de rally wint krijgt eveneens de opslag in de volgende rally. 

WEDSTRIJDJURY 

- Alle geschillen die niet door bovenstaande regels kunnen opgelost worden, zullen ter plaatse 
onherroepelijk door de jury beslecht worden. 

 


