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Voorbeelduitwerking Beachvolleybaltoernooien 
 

 
De toernooien zijn inclusief organisatie, muziek en gebruik van materialen waar onder ballen, fluitjes, telborden, 

inschrijving via de website en betaling van de toernooikosten via de rekening van Stichting Volleybal Utrecht indien 

gewenst. De wedstrijden worden gefloten/geteld door een ander team uit de poule. Wij zorgen voor het opbouwen 

en afbreken en voor de wedstrijdleiding op de dag zelf. 

De accommodatie beschikt over douches en toiletten en er is horeca aanwezig in de naastgelegen sporthal. De 

horeca is niet in ons beheer waardoor hiervoor aparte afspraken gemaakt zullen moeten worden. Uiteraard zullen 

wij u hierover informeren en u meenemen in de organisatie. 

 
Toernooi A  Toernooi B  Toernooi C   Toernooi D 

 
Kosten/team: 2 tegen 2     € 10,-  2 tegen 2     € 10,-  2 tegen 2     € 7,50  2 tegen 2     € 7,50 
  4 tegen 4     € 15,- 4 tegen 4     € 15,- 4 tegen 4     € 10,- 4 tegen 4     € 10,- 
Teams:   50 maximaal  40 maximaal    40 maximaal   25 maximaal 
Poules:  Ochtend en middag Ochtend en middag Ochtend of middag Ochtend of middag 
  5 teams per veld  4 teams per veld  4 teams per veld  5 teams per 2 velden 
Wedstrijd: 1 set (tot 21 punten) 1 set (tot 21 punten) 1 set (tot 21 punten) 1 set (tot 21 punten) 
Toernooiduur: ± 7,5 uur  ± 5,5 uur  ± 3 uur   ± 2,5 uur 

 
 
Opbouw: 9:30 aanmelden  10:00 aanmelden 9:00 aanmelden  10:00 aanmelden 

10:00 start wedstrijden 10:30 start wedstrijden 9:15 start wedstrijden 10:15 start wedstrijden 
13:00 einde ochtend 12:30 einde ochtend 11:15 einde wedstrijden 11:45 einde wedstrijden 
 

Herindeling poules  Herindeling poules Verwerken uitslagen Verwerken uitslagen 
Nr’s 1 bij elkaar, etc.  Nr’s 1 bij elkaar, etc. 

 

13:30 start wedstrijden 13:00 start wedstrijden 11:30 finales  12:00 finales 
16:30 einde middag 15:00 einde middag 12:00 einde toernooi 12:30 einde toernooi 
 

17:00 finales   15:30 finales   of    of 
17:30 einde toernooi 16:00 einde toernooi       13:00 - 16:00        13:00 - 15:30 
 

 

Uiteraard zijn dit slechts voorbeelden en is eigenlijk elke gewenste (tijd)indeling mogelijk. Ook is het mogelijk 
beachvolleybal te combineren met andere beachsporten die, met een kleine aanpassing, allemaal te spelen zijn op 
de beachvelden. Op deze manier zijn er tijdens een toernooi meerdere beachsporten te spelen.  

 

         


