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1. PROVINCIALE BEACHCOMMISSIE
De Provinciale Beachcommissies staan in voor de omkadering en invulling van het
sportieve gedeelte waaronder competitie, deelnemers en reglementen van alle
tornooien voor jeugd (provinciaal niveau) die ze organiseren. Alle communicatie
gebeurt via mail met de respectievelijke provinciale beachverantwoordelijke:
Oost-Vlaanderen: herman.derycke@ugent.be
Antwerpen: beach@volleyantwerpen.be
Limburg: jan_martens1@telenet.be
Vlaams-Brabant: guy.beken@telenet.be
West-Vlaanderen: rony_raes@hotmail.com

2. ALGEMENE ORGANISATIE
2.1. Tornooien
In 2022 zullen de Provinciale beachcommissies verschillende tornooien voor jeugd
organiseren. De juiste lijst hiervan kan je terugvinden op de site:
http://www.belgiumbeachvolley.be
Ook spelers en speelsters die niet aangesloten zijn bij Volley Vlaanderen kunnen
deelnemen.
Het eindtornooi (= Finale Vlaamse Jeugdkampioenschap Beachvolleybal 2022) is
voorbehouden voor spelers en speelsters die aangesloten zijn bij Volley Vlaanderen.

2.2. Reeksen
2.2.1. Volgende reeksen kunnen voorzien worden:
• Bij de jongens: U14, U16, U18
• Bij de meisjes: U14, U16, U18
De Provinciale Beachcommissie heeft het recht om ploegen in een andere
reeks te plaatsen indien de aangevraagde reeks niet georganiseerd wordt.
Elke reeks (eventueel na samenvoeging) moet minstens uit 3 ploegen bestaan.
2.2.2. Leeftijden:
U14: geen 14 jaar in 2022
U16: geen 16 jaar in 2022
U18: geen 18 jaar in 2022
2.1.3. Nethoogte - Speelwijze:
U14
- Geen gemengde ploegen
- Afzonderlijke reeks voor jongens en meisjes (kunnen samengevoegd
worden).
- Veld: 8,00mx16,00m
- Nethoogte: 2,12m
- de tweede balaanraking (tenminste als dit een pas binnen het eigen
speelveld is) mag vrij bovenhands/onderhands gespeeld worden. Bij alle
andere balaanrakingen mag er enkel beachcorrect bovenhands gespeeld
worden
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U16
- Veld 8,00mx16,00m
- Nethoogte: 2,24m
U18
- Veld 8mx16m
- Nethoogte: jongens: 2m43, meisjes: 2m24

2.2. Wedstrijdschema
Het spelschema is afhankelijk van het aantal beschikbare velden en het aantal
ingeschreven ploegen. De Provinciale Beachcommissies zullen de wedstrijdschema’s
opmaken en tijdig op de site zetten. Het is de bedoeling dat elke ploeg zo veel
mogelijk speelt.

3. WEDSTRIJDORGANISATIE
3.1.

Elke tornooidag moeten beide spelers/speelsters, minstens een half uur voor
hun eerste wedstrijd, de deelnemerslijst op het secretariaat aftekenen.
3.2. De uren op het schema zijn maar richturen. Onmiddellijk na het
beëindigen van een wedstrijd moeten de spelers/speelsters van de
volgende wedstrijd aantreden. Opwarmen moet vooraf en buiten de velden
gebeuren.
3.3. Alle ploegen worden aangewezen om bij wedstrijden als teller (en
scheidsrechter) op te treden. Zij kunnen hiervoor iemand anders vragen, maar
blijven verantwoordelijk voor het nakomen van de verplichting. Onmiddellijk
na het afroepen moet het wedstrijdblad (vereenvoudigd model) en de
wedstrijdbal bij de wedstrijdleiding afgehaald worden. Na de wedstrijd moet
het wedstrijdblad, getekend door beide kapiteins, en de wedstrijdbal
onmiddellijk terug aan de wedstrijdleiding afgegeven worden.
3.4. Afhankelijk van de beschikbare tijd en het onderlinge niveau van de ploegen
kunnen er 2 spelsystemen gehanteerd worden:
3.4.1.
Spelen naar 1 set tot 21 met 3 punten verschil. Om de 7 punten wordt
er gewisseld van speelhelft.
3.4.2.
Spelen naar 2 winnende sets tot 21 met 2 punten verschil. Om de 7
punten wordt er gewisseld van speelhelft. Bij 1-1 stand volgt een
beslissende set tot 15 punten. In een 3de set wordt er om de 5 punten
van speelhelft gewisseld.
3.5. De rust tussen twee sets duurt max. 1 minuten.
3.6. Er zijn geen technische time–outs.
3.7. De ploegen beschikken per set over 1 vrij te nemen time–out van 1 minuut.
Ook in een eventueel 3de set kan elk team één vrije time–out nemen.
3.8. Bij de prijsuitreiking zijn de teams die 1, 2 en 3 eindigden verplicht
aanwezig.

4. SPELREGELS
Alle wedstrijden, met uitzondering van die bij de U14, worden gespeeld volgens
de Internationale Beachreglementen. Hiervoor verwijzen we naar de website van
de FIVB (www.fivb.org), waar je, onder ‘rules of the game’ de volledige
spelregels kan terugvinden.

3

Regelement Jeugdtornooi Beachvolleybal 2022

Enkele richtlijnen
4.1. De bal is “in” als hij het speelveld, met inbegrip van de zij- en achterlijnen, raakt.
4.2. Het aanraken van de bal door een blok telt mee als aanraking door het team.
Na een aanraking door een blok mag het blokkerende team bij het naar de
tegenpartij terugspelen van de bal deze dus nog tweemaal aanraken.
4.3. Iedere bovenhandse balbehandeling moet zuiver gespeeld worden. Vooral
bij de jeugd is de beoordeling niet altijd eenvoudig. In Vlaanderen hebben
we voor dit jaar afgesproken dat vanaf U16 de set-up correct moet zijn.
We gaan er dan ook van uit dat U14 jeugd die inschrijven voor de U16
reeks het bovenhands spelen al behoorlijk beheersen of onderhands de bal
zal aanspelen.
4.4. In het officiële reglement staat er dat de bal niet mag gedragen worden en
gelijktijdig uit beide handen moet vertrekken. Twee zaken die een
scheidsrechter gelijktijdig moet beoordelen. Niet gemakkelijk, zeker niet
als die jeugdscheidsrechter zelf nog niet zolang beachvolleybal speelt. Is
er twijfel dan kan altijd “tussen twee gefloten worden” en wordt het punt
herspeeld.
Aan de ouders en begeleiders vragen we om niet elke (foute?) beoordeling
van de scheidsrechter te bekritiseren maar buiten de wedstrijden mee te
helpen om onze jeugd zuiver te leren toetsen.
4.5. Enkel bij het bovenhands verdedigen van een hard geslagen bal mag de bal kort
met de vingers vastgehouden worden.
4.6. De bal bovenhands met één hand spelen (drop) is verboden. De bal met
de kneukels of bij elkaar gehouden vingertoppen spelen mag wel.
4.7. Als de bal bovenhands over het net getoetst wordt moet dit zuiver zijn en
loodrecht op de schouders.
4.8. Elke netaanraking is fout.
4.9. Met J-licentie is het coachen in de jeugdreeksen toegelaten.
4.10. Bij de U14 (dus niet bij U16 en U18) mag de tweede balaanraking
(tenminste als dit een pas binnen het eigen speelveld is) vrij bovenhands
gespeeld worden. Bij alle andere balaanrakingen mag er enkel beachcorrect
bovenhands gespeeld worden.

5. RANGSCHIKKING IN DE POULES
De rangschikking in de poules wordt als volgt opgemaakt:
1. Aantal gewonnen wedstrijden in de poule
2. Quotiënt gewonnen sets gedeeld door de verloren sets tijdens de
poulewedstrijden
3. Quotiënt van alle gewonnen punten tijdens de poulewedstrijden gedeeld
door alle verloren punten tijdens de poulewedstrijden
4. Volgens loting

6. RANKING
De ranking bepaalt waar, in het wedstrijdschema, een team zal deelnemen.
De ranking wordt opgemaakt aan de hand van de punten van een team.
Om de punten van een team te berekenen worden de punten van beide
spelers/speelsters opgeteld. Deze punten kan je terugvinden op de site:
http://www.belgiumbeachvolley.be
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6.1. STARTRANKING
6.1.1. Individuele startranking
De individuele startranking wordt als volgt opgemaakt:
1. Eindranking vorige jaar
2. Volgens datum van betaling
4. Lottrekking
6.1.2. Team startranking
Om de startranking van een team te berekenen wordt het gemiddelde
genomen van de startranking van beide spelers/speelsters.

6.2. PUNTEN
6.2.1. Voor de berekening van de individuele punten worden de punten van de
7 beste resultaten binnen de 2 jaar ervoor opgeteld. D.w.z. als de
berekening gebeurt in de 24ste week van dit jaar (ook al is dit een
weekdag), dan worden de punten van de 7 beste uitslagen beginnen
vanaf week 25 van de twee vorige jaren tot en met week 24 van het
huidige jaar samengeteld. De punten van het vorige jaar tellen mee voor
100% en de punten van twee jaar geleden tellen maar voor 70% mee.
6.2.2.Punten per speler:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

U18
5 tot
≥6
3
70
56
63
48
56
39
53
31
49
22
46
42
39
36
33
31
28
26
25
23
21
19
18
17
16
15
14
13
12

U16
5 tot
≥6
3
49
39
44
33
39
27
37
22
34
16
32
29
27
25
23
21
20
18
17
16
15
13
12
12
11
10
10
9
9

U14
5 tot
≥6
3
34
27
31
23
27
19
26
15
24
11
22
21
19
18
16
15
14
13
12
11
10
9
9
8
8
7
7
6
6
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6.2.3.
6.2.4.
6.2.5.
6.2.6.

Als een jeugdspeler meerdere keren per week aan een tornooi
deelneemt kunnen alle uitslag in rekening gebracht worden voor het
jeugdklassement.
Het jeugdklassement wordt wekelijks op dinsdag 21u geüpdatet.
Indien een jeugdspeler deelneemt bij de senioren, en er zijn minstens 6
ploegen in die reeks, dan krijgt de jeugdspeler ook punten in het
nationaal klassement.
Ploegen die vroegtijdig het tornooi verlaten krijgen forfait voor al hun
nog te spelen wedstrijden.

7. INSCHRIJVING EN TOELATING
7.1. Inschrijving voor een tornooi
7.1.1. Voor een team zich kan inschrijven moeten beide spelers/speelsters een
beachregistratienummer aanvragen. Dit kan enkel via de site:
http://www.belgiumbeachvolley.be (het beachregistratienummer blijft
behouden over de verschillende jaren heen).
7.1.2. Inschrijven kan ook enkel via dezelfde site:
http://www.belgiumbeachvolley.be
7.1.3. Bij inschrijving betaalt een ploeg per tornooi het inschrijvingsgeld.
7.1.4. Alle spelers/speelsters die niet aangesloten zijn bij Volley Vlaanderen of
de Féderation Volley Wallon-Bruxelles moeten zelf zorgen voor alle
nodige verzekeringen. De organisatie kan hier niet aansprakelijk voor
gesteld worden.
7.1.5. De inschrijving voor een tornooi kan door de Provinciale Beachcommissie
altijd vervroegd afgesloten worden.

7.2. Toelating voor een tornooi
De Provinciale Beachcommissie bepaalt, aan de hand van het
inschrijvingsmoment van de ingeschreven teams, welke ploegen
deelnemen. Ze maakt deze indeling, ten laatste, de dag voor het tornooi
via de website: http://www.belgiumbeachvolley.be bekend.

7.3. Teams die niet kunnen deelnemen
Vermits er soms maar een beperkt aantal ploegen per tornooi kunnen
deelnemen, kan het gebeuren dat er teams niet kunnen deelnemen omdat
ze te laat inschreven. Hun inschrijvingsgeld wordt terugbetaald.
Teams die zich op de reservelijst inschreven en niet kunnen deelnemen
krijgen hun inschrijvingsgeld terug.
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8.

WIJZIGING VAN EEN TEAM

8.1.

Tot het inschrijvingsmoment kunnen de teams, via de nationale site, hun ploeg
zonder kosten wijzigen.
Na het verstrijken van het inschrijvingsmoment en tot voor de start van het
tornooi voor de reeks, kan een ploeg enkel uitzonderlijk gewijzigd worden na
toelating van de Provinciale Beachcommissie en nadat, via mail
(info@beachbrabant.be), de provinciaal Beach verantwoordelijke op de hoogte
gebracht werd. In deze mail moet zeker vermeld worden:
• Wie er vervangen wordt
• Door wie hij/zij vervangen wordt (naam, voornaam, geboortedatum en
nummer beachlicentie)
Als er tijdens een tornooi iemand, voor de één of andere reden, niet kan verder
spelen, mag de organisator beslissen om een vervanger toe te laten. Alle
wedstrijden met deze vervanger zullen echter als een forfait op het
wedstrijdschema ingevuld worden.
Indien een teamwijziging gebeurt na het verschijnen van het definitieve
wedstrijdschema op de site zal het schema niet aangepast worden. Het nieuwe
team neemt de plaats in van het oorspronkelijke team.

8.2.

8.3.

8.4.

9.

AFMELDEN

9.1.
9.2.

Tijdig uitschrijven kan enkel via de Nationale website.
Tot de uiterste inschrijvingsdatum mag een team, waarvan één van de
spelers/speelsters door ziekte of blessure niet kan deelnemen, zijn inschrijving
voor een tornooi intrekken zonder dat hieraan consequenties zijn verbonden. Na
de afmelding moet de betreffende speler/speelster wel binnen vijf dagen een
medische verklaring voorleggen aan de Provinciale Beachcommissie.
Tot de uiterste inschrijvingsdatum mag een team ook zonder medische reden, zijn
inschrijving voor een tornooi intrekken; hiervoor kan een kost van 20% van het
inschrijvingsgeld aangerekend worden.
Een speler/speelster die later dan het afsluitmoment, door ziekte of blessure,
niet kan deelnemen aan een tornooi, moet dit dadelijk melden, via mail aan de
wedstrijdleiding en de provinciale beachverantwoordelijke. Enkel als de
betreffende speler/speler binnen vijf dagen een medische verklaring voorlegt
aan de Provinciale Beachcommissie wordt het inschrijvingsgeld terugbetaald.
Bij een laattijdige afzegging zonder medische verklaring wordt het
inschrijvingsgeld niet terugbetaald.

9.3.
9.4.

9.5.

10. UITRUSTING
De teams moeten uniform gekleed zijn. Indien de organisator het tenue of
een deel ervan beschikbaar stelt, zijn teams vanaf het moment van
betreden van het speelveld verplicht het beschikbaar gestelde tenue te
dragen. Een nummer is wenselijk maar niet verplicht. Spelen in ontbloot
bovenlijf is niet toegelaten.

7

Regelement Jeugdtornooi Beachvolleybal 2022

11. PERSOONSGEGEVENS
De persoonsgegevens die gevraagd worden bij de aanvraag van een
beachregistratienummer en/of bij de inschrijving voor een tornooi
worden gebruikt om:
• je een terugbetaling te doen
• te bepalen in welke provinciale ranking je moet geplaatst worden
• je in de juiste jeugdreeks/seniorenreeks te plaatsen
• informatie met je te delen
Alle persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden.

12. FOTO’S EN FILM
Tijdens de tornooien kunnen beelden gemaakt worden (foto’s en/of films).
Deze beelden kunnen gebruikt worden voor publicitaire doeleinden.
Indien je niet wil dat men beelden van je maakt moet je dat gewoon
melden aan het secretariaat voor aanvang van je tornooi.

13. COACHING BIJ JEUGD
We willen in Vlaanderen de jeugd bij beachvolleybal nog beter kunnen
begeleiden. Daarom werd er besloten om coaching (enkel bij de jeugd) toe
te laten. Het moet echter wel duidelijk zijn dat het de bedoeling is om de
jeugd te ondersteunen, te helpen en bij te sturen. Het is onaanvaardbaar
dat een coach zich gaat bemoeien met de tegenstander of een beslissing
van de scheidsrechter. De coach moet op elk moment een voorbeeld van
sportiviteit zijn.
•

•
•

•

•

•
•

Coaching op een tornooi mag enkel bij jeugd en na voorlegging van
een geldige coachlicentie (minstens J-licentie) aan de organisator van
het tornooi. Licentie niet bij is niet coachen.
De J-licentie is zowel in zaal als bij beach geldig.
Enkel leden die bij een club van Volley Vlaanderen aangesloten zijn,
kunnen een coachlicentie verkrijgen. Personen die niet aangesloten
zijn of als individueel lid aangesloten zijn bij Volley Vlaanderen kunnen
geen coachlicentie verkrijgen.
Een stappenplan voor de aanvraag van een coachlicentie vind je op de
website van Volley Vlaanderen: https://www.volleyvlaanderen.be/wpcontent/uploads/stappenplan-aanvraag-coachlicentie-viaVolleyAdmin2.pdf
Een coach kan meerdere ploegen begeleiden maar hij/zij moet wel
gedurende de volledige wedstrijdtijd naast het veld, op het zand,
aanwezig zijn.
De coach mag enkel tijdens de opwarming en TO op het speelveld
komen.
Een team kan maar door één coach begeleid worden.
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•

•
•
•

Indien de ploeg niet over een coach met een geldige coachlicentie
beschikt, is dit haar vrije keuze en kan dit niet aangewend worden om
de aanwezigheid van een coach bij het andere team te bediscuteren.
De coach mag enkel communiceren met zijn spelers/speelsters als de
bal niet in het spel is.
De coach mag geen time out aanvragen.
Onbeleefd of aanstootgevend gedrag, evenals het beïnvloeden of
bekritiseren van een beslissing van de scheidsrechter zijn
onaanvaardbaar en kunnen leiden tot het intrekken van de coachkaart.
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