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VOORWOORD 
 
Welkom op het AH BEACH toernooi tijdens de 29e editie van het De Wilde 
Heerderstrandtoernooi! Dit is het wedstrijdboekje met alle informatie… 
 
De belangrijkste mededelingen op een rijtje:  
1. Meldt je team bij de organisatie aan als je er bent: IN DE PAGODETENT! 
2. Aanmelden kan tussen half 10 en 10 uur. 
3. Nadat iedereen is aangemeld, wordt het speelschema uitgereikt. 
4. 10:15 willen wij beginnen met de eerste wedstrijd. 
5. Jullie spelen op de velden 18 en 19. 
6. Houd rekening met € 5,- parkeerkosten per auto, als je vertrekt.  
 
  
Autoschadebedrijf De Wilde 
Autoschadebedrijf De Wilde is onze trotse hoofdsponsor van het toernooi. 
De organisatie wil alle sponsoren en vrijwilligers te bedanken voor hun 
medewerking. Zonder deze hulp kan het toernooi niet bestaan. 
 
 
Wedstrijdbriefjes 
Bij elk veld ligt een formulier waar alle uitslagen op kunnen worden 
ingevuld. Dit werkt als volgt: 
1. Vul de uitslagen van de sets in  
2. Vul de behaalde punten in (gewonnen set=2 punten, gelijkspel=1 punt) 
3. Is de ochtendronde klaar, breng dan het formulier naar de 

wedstrijdleiding! Daarna wordt een middagindeling gemaakt. 
 
 
Parkeren 
Parkeren kost € 5,00. Bij de parkeerplaats en op het strand staan 
parkeerautomaten waar je een uitrijkaartje kunt kopen.  
 
Honden en tenten zijn niet toegestaan. Verder vind je in dit boekje een 
nummer voor noodgevallen, een route-beschrijving en uiteraard een schema 
van de speeltijden. 
 
Wij wensen iedereen een plezierig en blessurevrij toernooi. Heb je nog 
vragen, stuur dan een e-mail naar: info@ormi.nl 
 
De toernooicommissie 
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WEDSTRIJDREGLEMENT 
 
Bij AH Beach 4x4 wordt er gespeeld volgens de zaal-reglementen van de 
NeVoBo, behoudens onderstaande bepalingen: 
 
Algemeen 
¨ ieder team dient een scheidsrechter te leveren 
¨ spelerswisselingen zijn toegestaan 
¨ na 3x achter elkaar serveren van eenzelfde persoon, wordt er doorgedraaid 
¨ de afmetingen van het speelveld bedragen 7 x 14 meter, er is géén aanvalslijn 
¨ er is geen middellijn; een speler mag onder het net door, indien het spel en 

 tegenstanders daardoor niet worden gehinderd 
¨ indien een team 5 min. na de aangegeven tijd niet aanwezig is wordt de 1e set 

 verloren met 25-0, dit geldt voor de 2e set na 10 min. of volgt verlies van de 
 wedstrijd. Komt een team niet opdagen, vul dan 2x 25-0 in op het formulier. 

¨ indien een scheidsrechter 5 min. na de aangegeven tijd niet aanwezig is, wordt 
zijn 
 team 2 punten in mindering gebracht en 4 punten na 10 min.,  

¨ protesten worden niet gehoord, daar waar het wedstrijdreglement niet in voorziet 
 beslist de wedstrijdleiding 

¨ ieder team dient zelf een beachvolleybal en fluitje mee te nemen !!!!!!   
¨ v.v. ORMI is niet aansprakelijk voor letselschade of schade aan of vermissing van 

 goederen 
¨ door deelname verklaart men zich akkoord met het wedstrijdreglement 

 
Tenzij anders wordt aangegeven, geldt voor de wedstrijden 
¨ ze bestaan uit 2 sets, met een maximale tijd van 22 min., na 11 minuten krijg je 

 een teken om met de 2e set te beginnen, indien dit nog niet is gebeurd 
¨ als de toeter gaat betekent dit: einde van de set. De rally uitspelen is niet nodig! 
¨ de winnaar van de set is het team dat als eerste 25 punten behaalt (bijv. 25-24) 
¨ een gewonnen set levert 2 punten op, een gelijke stand 1 punt 
¨ de rangorde wordt bepaald door het aantal wedstrijdpunten, is dit gelijk dan 

 beslist het saldo van de voor- en tegenpunten. Indien ook dit gelijk is, beslist het  
 resultaat van het onderlinge duel en mocht ook dit gelijk zijn dan beslist de toss 

 
Finalewedstrijden 
¨ De organisatie geeft door hoe het finaleprogramma wordt gespeeld. Lees het 

 wedstrijdformulier goed, daar wordt alles op uitgelegd 
¨ Arbiter is in onderling overleg te bepalen, eventueel 2 arbiters, van elk team 1 
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Heerde 

      HET HEERDERSTRAND	
 
 
Routebeschrijving: 
 
¨ Vanuit de richting Zwolle: 

- A50 richting Apeldoorn 
- Afslag Heerde Noord / Wapenveld 
- Einde afrit rechts, over de snelweg heen 
- 1e weg rechts  à  HEERDERSTRAND 

 
 
¨ Vanuit de richting Apeldoorn/Arnhem: 

- A50 richting Zwolle 
- Afslag Heerde Noord / Wapenveld 
- Einde afrit links 
- 1e weg rechts  à  HEERDERSTRAND 

 
 
¨ Vanuit de richting Amersfoort: 

- A28 richting Zwolle 
- Afslag Wezep 
- Einde afrit rechts 
- Weg blijven vervolgen richting Heerde 
- Kamperweg blijven volgen 
- Over snelweg A50 heen 
- rechts  à  HEERDERSTRAND 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  !! Laat weten waar je zit !! 
De organisatie is op deze dag bereikbaar voor noodgevallen 
op de volgende nummers:   06-42804076   en  06-30887386 

Zwolle 

A50 

Apeldoorn 

Wezep 

Heerderstrand 
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POULE-INDELINGEN 
 
 
Nadat alle teams zich hebben aangemeld zal er een poule-indeling 
gemaakt worden. Die wordt iets na 10 uur omgeroepen en dan wordt 
er gestart om 10.15 uur. Er hebben zich 7 teams aangemeld. Mocht 
dit veranderen, dan volgt zaterdag een ander schema! 
 
De eerste wedstrijd begint dus om 10.15. De velden zijn 18 en 
19 en te herkennen aan de blauwe Albert Heijn vlaggen die erbij 
staan. Veld 18 is voor de wedstrijden, veld 19 om warm te spelen. 
 
Let erop dat elke team ook een scheidsrechter levert! 
 
Alle teams kunnen eventueel nog meedoen bij onze BBQ. Als jullie 
nog daaraan mee willen doen, schrijf je dan snel in! De kosten 
bedragen € 10.- p.p. en aanmelden kan via www.ormi.nl/bbq 
 
 
 

ALGEMENE ZAKEN 
 
EHBO: tijdens het toernooi zijn er vlak bij de organisatie  
gediplomeerde EHBO’ers aanwezig. Dat is wel handig bij kleine en 
grote verwondingen, speel er dus niet mee door! 
 
Afval: maak er alsjeblieft geen rommel van. Er zijn voldoende 
afvalbakken aanwezig waarin je je afval kwijt kunt. 
Gebruik ze dus ook!! 

 



-6- 

Veld 18 Klasse AH Poule

Team 1 2 3 4 Punten
totaal

Eind
stand

1
2
3
4
5
6
7

Ronde Tijd
Thuis-
team

Uit-
team

Scheids Punten
Thuis*

Punten
Uit*

1 9.00
2 9.25
3 9.50
4 10.15 1 2 3 →

5 10.40 3 4 5 →

6 11.05 5 6 7 →

7 11.30 7 1 2 →

8 11.55 2 3 4 →

9 12.20 4 5 6 →

10 12.45 6 7 1 →

11 13.10 1 3 2 →

12 13.35 2 4 7 →

13 14.00 5 7 6 →

14 14.25 6 1 5 →

15 14.50 2 5 3 →

16 15.15 3 6 4 →

17 15.40 7 4 1 →

* Gewonnen set is 2 punten voor de winnaar, gelijk spel is 1 punt per team.

AH-1279-1

AH-1609-2

Speelschema Uitslagen (2 punten per
gewonnen set)

1

Behaalde punten per wedstrijd (0,1,2,3 of 4 punten)

Teamnaam
AH-1279-2

AH-1030

AH-8565

AH-DC Tilburg

AH-1609-1

Uitslag
1e set

Uitslag
2e set

Scheidsrechter van de laatste wedstrijd uit de poule, brengt het formulier naar de wedstrijdleiding!

Na deze poulewedstrijden wordt de einduitslag van de poule bekend gemaakt.
De nummers 1 t/m 4 van de einduitslag gaan finalewedstrijden spelen. 
Nummers 5 en 6  van de einduitslag spelen nog 1 wedstrijd op veld 17. 
Nummer 7 van de einduitslag is klaar.

Ronde  18  (circa 16:15) op veld 18        nr1 – nr4     (A) 
                     (circa 16:15) op veld 19       nr2 – nr3     (B)
                     (circa 16:15) op veld 17       nr5 – nr6     
Ronde  19   (circa 16:45) op veld 18       Winnaar A – Winnaar B             Finale
                     (circa 16:45) op veld 19       Verliezer A – Verliezer B           3e en 4e plek

WEDSTRIJDEN AH BEACH 
 


