
 

English version below 

Wedstrijd reglementen competitie Beachvolleybal 
Lees dit nauwkeurig en mail het naar je teamgenoten! 

1) Er wordt gespeeld in teams van 4 spelers. 
2) Iedereen moet in het bezit zijn van een geldige sportkaart. Iedereen moet deze bij elke 

wedstrijd kunnen tonen! 
3) De spelende teams moeten zelf het veld opbouwen en afbreken. Het net, de lijnen en de 

bal zijn met sportkaart te verkrijgen bij de conciërge.  
4) Er wordt gespeeld op blote voeten. 
5) Er wordt zonder scheidsrechter gespeeld. De teams houden dus de stand zelf bij. 
6) Er wordt volgens het rally-point systeem gespeeld: Het team dat de rally wint, krijgt een 

punt. Als het ontvangende team de rally wint, dan wisselt tevens de service. 
7) 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.  

8) Er wordt niet gespeeld in sets, de punten worden doorgeteld tot de tijd om is. Het team 
dat aan het einde de meeste punten heeft gemaakt, krijgt 3 punten en de verliezer 0. Bij 
een gelijke stand krijgt elk team 1 punt. 

9) Na iedere zeven gescoorde punten wordt van speelhelft gewisseld. 
10)  Wie het laatste punt gescoord heeft mag ook de volgende bal serveren. 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. 

11) Wanneer de bal bij de service via het net toch nog over het net gaat, gaat het spel 
gewoon door.  

12) Verder gelden de officiële volleybalregels. 
13) Alle wedstrijden vinden plaats op het beachveld naast de Bongerd en duren 60 minuten, 

inclusief opbouwen en afbreken. 
14) Bij blessures of andere problemen, ga altijd naar de conciërge, die kan je dan verder 

helpen.  
15) Als je team verhinderd is, geef dit dan ten minste 24 uur van tevoren door aan de 

tegenstander en SWU Thymos. Anders geldt een reglementaire overwinning van 50-0 
voor de tegenstander. 

16) Door veranderende weersomstandigheden moeten de teams zelf beslissen of ze spelen 
of niet. Thymos beslist niet of de wedstrijd op die dag doorgaat, maar wil wel graag 
weten of de wedstrijden zijn gespeeld. 

17)  Het winnende team geeft de score door aan SWU Thymos via de website:  
www.swuthymos.nl  

 
 

Voor vragen of opmerkingen kan je natuurlijk altijd bellen, mailen of langskomen op de Bongerd. 

http://www.swuthymos.nl/
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Competition Rules of the Thymos Internal Competition Beachvolleybal  
Read this carefully and send it to your team mates!  

 
1) The game is played in teams of 4 persons. 
2) Everybody needs to have a valid sports card and has to take it with him/her to 

every match!  
3) The building up and clearing up of the field has to be done by the teams. You 

can get the net, lines and ball at the front desk when you hand in your sports 
card.  

4) The matches are played on bare feet. 
5) The matches are played without a referee. Therefore the teams have to count 

the points themselves. 
6) After every seven scored points teams switch from playing side. 
7) Matches are played according to the regular volleyball rules, with the rally-

point system: The team which wins the rally, gets one point. The team who 
has won the last rally, has to serve. 

 You’re not playing in sets, but you have to count the points until you’re out of 
time. The team which has scored most points, wins the match and will get 3 
points for the ranking. In case of equal standings, both teams get 1 point.  

 When the ball touches the net and falls on the good side of it, the game goes 
on. 

8) All matches are played at the beach field next to the sports centre. 
9) The playing time is 60 minutes, including building up and clearing up.  
10) If any problems or injuries occur, you can go to the front desk.  
11) If your team can’t play a scheduled match, inform the other team and SWU 

Thymos at least 24 hours in advance. If you don’t you’ll lose the match with 
50-0. 

 Due to changing weather conditions, the teams decide themselves if they 
want to play or not. SWU Thymos will not make this decision, but the teams 
have to inform SWU Thymos if they have played or not. 

 The winning team has to hand in the scores to SWU Thymos online at our 
website: www.swuthymos.nl 

 
 
If you have any questions, you can call us, send a mail or come to the Bongerd. 
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