
 

 

 

 

 

       Textieldrukwerk:  www.botz.nu 

 

 

 

Bedrijfsuitjes, personeelsuitjes, team trainingen en overige 

groepsactiviteiten in Groningen, Friesland en Drenthe 

U kunt kiezen uit bv klimmen, abseilen, paintball, Highlandgames, 

kratstapelen, bouwopdrachten, boogschieten, kanovaren, survivals, 

touwbanen, natuurtochten, bushtrail, mountainbiken, etc. of voor 

het huren van kano's of kickbikes. 

 www.outdoorinternational.nl 
 



Beste Beachers, 

Er was eens een eigenwijs Detolid die alles beter wist. Hoewel zijn sportieve talenten niet het 

allerbest op het strand tot uiting kwamen (of kwam dat nou door zijn teamgenoot), bezocht hij 

toch graag vele toernooien. Zolang er na afloop wat te eten en te drinken was, vermaakte hij 

zich wel. Uiteraard niet zonder het nodige commentaar te leveren op de organisatie en de 

opzet van het toernooi. Dit kon volgens hem altijd beter of anders. Omdat sportieve successen 

uitbleven op het strand en omdat hij toch ook een man van daden is en niet alleen van stoere 

praat, heeft hij daadwerkelijk ingezet op een eigen toernooi. Hij heeft onderzoek gedaan, 

hulptroepen ingeschakeld en met deze hulp onder de noemer van DetoBeachcommissie de 

gehele organisatie van dit 1
e
 DetoBeach Toernooi op zich genomen. We kunnen achteraf 

uiteraard pas concluderen of het toernooi een succes is geweest, maar aan de voorbereidingen 

zal het zeker niet liggen. Met behulp van de Deto82 Sponsorcommissie is een sponsorbeleid 

uitgedacht en daarmee de nodige sponsoren binnengehaald. Essentieel natuurlijk voor de 

financiële armslag. Van hieruit een groot compliment aan iedereen die actief heeft 

meegeholpen aan de sponsorwerving en uiteraard een zeer groot dankjewel aan alle 

sponsoren die deze eerste uitgave van DetoBeach mogelijk maken! Wat mij betreft blijft het 

zeker niet bij deze ene keer! 

Ik wens de organisatie een soepel verlopend en alle deelnemende teams een zeer sportief, 

zonrijk en ontspannen toernooi toe! 

Hette vd Brink 

Voorzitter Deto82       
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Spelregels 
Er wordt gespeeld volgens de officiële regels van de NeVoBo. 
Daarnaast zijn er een aantal specifieke regels met betrekking tot het beachvolleybal. 
 
Scheidsrechter 
Ieder team dient ook een scheidsrechter te leveren, welke andere wedstrijden gaat fluiten in de zelfde poule, 
volgens schema. Graag ook een eigen fluitje meenemen! 
 
Puntentelling 
Er wordt gespeeld volgens het rally point systeem. Dat betekent dat na iedere rally een punt aan de winnaar 
van die rally wordt toegekend. Er wordt 1 set gespeeld tot 21 punten, met een verschil van 2 punten. 
 
Wedstrijdbal 
Alle teams dienen een wedstrijdbal mee te nemen. Het eerstgenoemde team levert de wedstrijdbal en heeft 
de opslag. 
 
Veldwissel 
Na iedere zeven gescoorde punten wordt van speelhelft gewisseld. Dit dient door de scheidsrechter duidelijk 
aangegeven te worden. 
 
Time-outs 
Time-outs zijn niet toegestaan. 
 
Spelerswissels 
Bij het 2×2 toernooi zijn tijdens de wedstrijden geen spelerswissels toegestaan. In het 3×3 toernooi zijn 
wissels toegestaan wanneer er van speelhelft wordt gewisseld. 
 
Voetfouten 
Er is geen middenlijn! Een speler mag in het veld van de tegenpartij komen, mits de tegenstander daardoor 
niet direct of indirect wordt gehinderd. 
 
Opslag 
Er mag vanachter de gehele achterlijn geserveerd worden. Er is slechts één opslagpoging. De spelers houden 
zelf de opslagvolgorde in de gaten. De niet serverende spelers mogen het zicht op de opslaande speler niet 
ontnemen. Het eerst genoemde team begint de wedstrijd met de opslag. 
 
Servicepass 
De service mag bovenhands worden opgevangen, mits beoordeeld als bovenhandse set-up (dit is dus niveau-
afhankelijk). Het bovenhands opvangen met een harde techniek is altijd correct. In de meeste gevallen is 
alleen het bovenhands opvangen met een harde techniek correct; dit in tegenstelling tot het zaalvolleybal. 
 
Set-up 
Een bal welke de intentie heeft van een set-up (dit kan dus nooit de derde bal zijn), mag over het net worden 
gespeeld. Indien dit niet te beoordelen is volgt een dubbelfout. Internationaal mag de bal tijdens de set-up 
niet meer dan één maal roteren maar wel dragen in een vloeiende beweging bovenhands worden gespeeld. 
Bij beachvolleybal volgen we alleen het tweede gedeelte van deze spelregel (de bal mag dus roteren en mag 
ook dragend bovenhands worden gespeeld). 
 
 
 
 
 

 
 
 



Aanval 
De aanval mag alleen met hard contact worden uitgevoerd (smash, geslagen boogbal, knokkels, 
vingertoppen, vuist, onderhands enz.) Het is dus niet toegestaan de aanval uit te voeren door middel van de 
push- of duwtechniek waarbij met de vingers richting wordt gegeven aan de bal. Als uitzondering geldt een 
bovenhandse aanval, waarbij de balbaan loodrecht op de schouders staat van de uitvoerder. Indien, door 
teveel beweging van de uitvoerder, niet is vast te stellen of de balbaan loodrecht is, wordt deze als fout 
beoordeeld. TIP: blijf dus stil staan na de uitvoering van deze bal zodat de scheidsrechter en tegenstander de 
stand van de schouders ten opzichte van balbaan kunnen beoordelen. 
 
Blok 
Een blok telt als spelen van de bal, dus na een blokaanraking mag de bal nog maximaal tweemaal gespeeld 
worden, waarbij degene die bij de blokkering de bal geraakt heeft ook de persoon mag zijn die de bal voor 
de tweede keer speelt. 
 
Sportiviteit 
Het is bij beachvolleybal een goed gebruik om de scheidsrechter te informeren over in- en uitballen, touches, 
netfouten en dergelijke als de scheidsrechter dit zelf niet kan waarnemen. 
Bij vragen of onoplosbare onenigheid kun je terecht bij de wedstrijdleider. De beslissing van de 
wedstrijdleider is bindend.  
 
Speelschema poule met 4 teams: Speelschema poule met 6 teams:  

Nr Team Team Scheidsrechter 
1 A1 A2 A4 
2 A3 A4 A2 
3 A3 A1 A4 
4 A4 A2 A3 
5 A1 A4 A3 
6 A2 A3 A1 

 

Speelschema poule met 5 teams: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  

Nr Thuis Gasten Scheidsrechter 
1 A1 A2 A6 
2 A3 A4 A5 
3 A5 A6 A4 
4 A3 A1 A2 
5 A4 A2 A3 
6 A5 A1 A6 
7 A6 A2 A1 
8 A5 A3 A4 
9 A6 A4 A5 
10 A1 A4 A3 
11 A2 A3 A1 
12 A2 A5 A6 
13 A1 A6 A2 
14 A4 A5 A3 
15 A3 A6 A5 

Nr Team Team Scheidsrechter 
1 A1 A2 A5 
2 A3 A4 A2 
3 A5 A1 A4 
4 A2 A3 A1 
5 A4 A5 A3 
6 A3 A1 A5 
7 A4 A2 A3 
8 A2 A5 A4 
9 A1 A4 A2 
10 A5 A3 A1 

              INGE 
schoonheidssalon – cadeauwinkel – pedicure              

Leeuwerikstraat 127   058-2160421     

www.inge-schoonheidssalon.nl 

 

         

        

 

 

Kom ook eens  

       Kom ook eens  

                                      bij ons langs  

      en laat je verassen  

 

 

Bij ons vindt u kleine cadeaus, sieraden, tassen 

en  interieur artikelen van it’s about RoMi en 

Bastion Collection! En natuurlijk de 

cadeaubon…. Leuk om te geven , fijn om te 

krijgen !       



 

 

             Coffee Club De Waag 

 

Wat is Binn’npret? 

Binn’npret is hét indoorstrand van Noord Nederland. Op 600 m2 strand organiseren we bijna 

alles. Variërend van beachvolley- toernooien tot kinderfeestjes, van personeelsfeesten tot 

barbeques en van introductiedagen tot workshops. Binn’npret kan u een volledig verzorgde 

dag aanbieden variërend voor groepen van 4 tot 400 mensen inclusief complete catering. 

 

Wat biedt Binn’npret allemaal?  

 

• Arrangementen. 

• Voor bedrijven: teambuilding & Workshops en personeelsfeesten 

• Voor particulieren: kinderfeestjes, bruiloften en familiefeesten 

• Voor scholen: introductiedagen, jaarafsluitingen of LO lessen 

• Paintball 

• Eten en drinken: drankjes & hapjes, lunches en buffetten 

• Beachvolleybaltoernooien 

• Footvolley 

• Veld- en netverhuur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

       www.flex-computing.nl 

 

 

 

  www.projectengineering.nl 

 


