
Beste deelnemers, 

Zaterdag 3 juni is het zover, want dan staat het Ronde Tafel - Haco Wonen & Slapen 

Beachvolleybal Toernooi op het programma!  

20 teams hebben zich aangemeld om te strijden voor de ereprijzen. 

Hierbij willen we jullie graag informeren over het programma. 

Op tijd aanwezig 

De teams dienen voor 9:30 uur aanwezig te zijn bij Beachclub Breez op het ’s-Gravenzandse 

strand. Stel een aanvoerder aan, die zich kan melden bij de organisatie. 

Programma 

- Tussen 10.00 uur en 12.30 uur zullen de poulewedstrijden plaatsvinden.

- Na de lunch wordt er aan de hand van de resultaten in de ochtend een winnaars- en

verliezerspoule ingedeeld.

- In deze ronde gaan alleen winnende teams door naar de volgende ronde tot aan de

finale. Alle teams spelen dus ook na de lunch minimaal één wedstrijd.

- De finales zullen rond de klok van 15.30 uur plaatsvinden.

- De prijsuitreiking is aansluitend op het terras, waarna de muziek een tandje harder

wordt bijgezet…

Lunchbonnen 

Tot de lunch zijn er lunchbonnen te verkrijgen bij de organisatie. De lunch wordt verzorgt 

door Beachclub Breez.  

De lunchbon kost € 15. Een deel hiervan is bestemd voor de goede doelen. Zie voor de 

goede doelen meer informatie op 

http://www.rt97.nl/beachvolleybal  

Tijdig aanmelden voor lunch 

Geef voor donderdag 1 juni door hoeveel lunchbonnen je wilt hebben voor je 

teamspelers. Stuur een e-mail naar: info@rt97.nl.  

http://www.rt97.nl/beachvolleybal
mailto:rondetafel97@gmail.com


Spelregels en speeltijd 

We spelen volgens spelregels van beachvolleybal. 

- Een wedstrijd duurt 2 x 7 minuten. Na de eerste helft wordt er gewisseld van

speelhelft.

- 5 spelers per team in het veld. Er mogen natuurlijk reservespelers indraaien tijdens de

wedstrijd.

- Een team scoort een punt als zij de bal succesvol op de grond krijgt in het veld van de

tegenstander of wanneer de tegenstander een fout maakt.

- Het team mag de bal ten hoogste driemaal aanraken om deze terug te spelen.

Wanneer de bal vaker wordt aangeraakt, maakt het team een fout: "viermaal spelen"

- De bal mag ieder deel van het lichaam raken.

- Tijdens het blokkeren mag de speler de bal over het net heen aanraken, mits hij de

tegenstander vóór of tijdens diens aanvalsslag niet hindert.

- Na een aanvalsslag mag een speler met zijn hand over het net komen, mits het

contact met de bal in zijn eigen speelruimte heeft plaatsgevonden.

- Let wel op; het is fout als het net door een speler aangeraakt wordt tijdens de actie

van het spelen van de bal.

- Indien het team die de service heeft de rally wint, slaat de speler die tevoren heeft

opgeslagen wederom op.

- Indien het ontvangende team de rally wint, krijgt deze het recht van service. De speler

die de vorige keer heeft opgeslagen mag nu niet opslaan.

Commissie Ronde Tafel | Organisatie 
De organisatie ligt dit jaar in handen van Martijn Borgdorff, Timo Raus, Daan Moerman, 
Chiel van Eerdt en Eric de Koning. Zijn er vragen en/of opmerkingen op 3 juni, vraag dan 

naar hen.   

Adres Beachclub Breez 

Slag Beukel (linkerzijde) 

Verlengde Strandweg 1 

2691 KE ‘s-Gravenzande 

PARKEREN 

Ruime parkeergelegenheid in de nabijheid van Beachclub Breez. Dit parkeerterrein in 

hanteert een parkeertarief van € 8,- per dag. 



Route 

VANAF RICHTING ROTTERDAM: 

Volg op de A20 de borden Hoek van Holland. Bij het kruispunt Westerlee linksaf de N467 

richting ’s-Gravenzande volgen (Galgeweg). Bij de rotonde rechtdoor. Op de Naaldwijkseweg 

bij de rotonde rechtdoor en vervolgens de eerste linksaf (Beukenlaan). Sla bij de 2e rechtsaf, 

de Zanddijk op. Rijd nu rechtdoor de Strandweg op. Als u rechtdoor de Strandweg op rijdt 

kunt u aan het einde parkeren. U vindt Beachclub Breez links op het strand. 

VANAF RICHTING DEN HAAG: 

Rijd via de Monsterseweg richting Monster. Ga rechtdoor de Haagweg op. Sla bij de 

verkeerslichten linksaf de Molenweg in. Ga vervolgens bij de verkeerslichten rechtsaf, de 

N211 op. Ga rechtdoor de Monsterseweg in ’s-Gravenzande op. Bij de rotonde rechtsaf, de 

Zeestraat in. De eerste straat aan uw rechterhand is de Strandweg. Als u rechtdoor de 

Strandweg op rijdt, kunt u aan het einde parkeren. U vindt Beachclub Breez links op het 

strand. 




