


Beste Beachtennissers! 
 

Welkom op het "plage de Beltrum"! Bedankt voor jullie inschrijving voor het 
beachtennistoernooi. Om het allemaal goed en plezierig te laten verlopen hebben we 
een aantal toernooiregels en tips opgesteld. Lees deze goed door en zorg dat 
iedereen op de hoogte is. 
 

1. Spelregels 
1.1 Het gaat om het plezier, denk hier dan ook aan! 
1.2 Een wedstrijd duurt 12 minuten. Eindsignaal = beginsignaal. 
1.3 Het is verplicht onderhands te serveren.  
1.4 Wanneer de bal na de service de netrand raakt en in het vak van de 
tegenstander terecht komt, wordt er gewoon verder gespeeld.  

1.5 Er moet achter de achterlijn geserveerd worden. 
1.6 Iedere speler heeft maar één kans bij de service.  
1.7 De opslag wisselt na een game van team. Hetzelfde geldt voor de persoon die 
opslaat.  

1.8 Het team dat als eerste genoemd is tijdens het omroepen begint met opslaan.  
1.9 Eenmaal de bal na de service in het spel is gebracht dient hij weer door één 
enkel contact naar het vak van de tegenstander gespeeld te worden door de 
ontvangende partij.  
1.10 Bij aannemen van de service mag de ontvangende partij zich vrij opstellen 
binnen het speelveld.  
1.11 Tijdens de rally mag de bal de grond nooit raken. Indien dit gebeurt wordt er een 
punt gescoord door de partij die de bal binnen de afmetingen van het veld in het vak 
van de tegenstander heeft kunnen spelen.  
1.12 Een bal op de lijn is IN. 
 

2. Puntentelling  
2.1 Er wordt een punt gescoord door de tegenstander wanneer de serverende 
partij de bal met de service in het net slaat, onder het net door slaat of buiten het 
terrein speelt.  
2.2 Bij beachtennis wordt het punt gescoord zodra de bal de grond raakt in het vak 
van de tegenstander.  
2.3 Net zo als bij het klassieke tennis wordt er geteld volgens het 15-30-40 principe 
met het enige verschil dat er bij 40-40 gelijke stand slechts 1 punt gespeeld dient te 
worden.  
2.4 Na 12 minuten stopt de wedstrijd. Degene die op dat moment voor staat in de 
game wint deze dan ook (ook al is het maar 15 – 0 )  
2.5 Mocht na 12 minuten de stand gelijk zijn in een game, dan telt deze game niet 
mee in de puntentelling.  
2.6 Op het wedstrijdbriefje staan alleen de games. Vul dan ook ALLEEN de games 
in en niet alle gemaakte punten. 
 

Heel veel plezier en succes op het beachvoetvolleybaltoernooi! Mochten jullie op- of 
aanmerkingen hebben, dan horen wij het graag! 
 

Beachparty Beltrum 
 


