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VOORWOORD 
 
 
 
Welkom op de 29e editie van het De Wilde Heerderstrandtoernooi.  
Dit is het wedstrijdboekje voor de 2x2 deelnemers! 
 
 
De belangrijkste mededelingen op een rijtje:  
1. Meld je aan: tussen 08:30 en 9:10 uur, bij de organisatie in de grote tent! Als alle 

teams er zijn, worden de teams ingedeeld, omgeroepen en kunnen jullie beginnen. Dit 
zal rond 9:30 uur zijn! De wedstrijdbriefjes kunnen na het omroepen door de 
eerstgenoemde teams worden opgehaald. 

2. Wees op tijd: het is niet leuk als andere teams op jullie staan te wachten 
3. Er wordt gespeeld op de velden 3 t/m 10 
4. Houd rekening met € 5.- parkeerkosten per auto, als je vertrekt  
 
  
Een dankwoord vooraf 
Autoschadebedrijf De Wilde is onze trotse hoofdsponsor van het toernooi. De organisatie wil 
onze sponsoren en vrijwilligers 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 alle behaalde punten in en tel alles op (laat de teams dit controleren) 
3. Klaar? Breng dan het formulier naar de wedstrijdleiding in de tent! 
 
 
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 2x2 wordt er gespeeld volgens de officiële Beachregels 
 
¨ ieder team dient (ook voor de finalewedstrijden) een scheidsrechter te leveren 
¨ spelerswisselingen zijn toegestaan 
¨ 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 
¨ er wordt niet op tijd gespeeld. Op het wedstrijdformulier staat hoeveel sets je dient 

te spelen en hoe het werkt met de wedstrijdpunten en de einduitslag  
¨ Alle teams spelen een apart ochtend- en middagprogramma.  
¨ de rangorde na de ochtendwedstrijden 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 
 
 

 
Algemeen 
¨ indien een team 5 min. na de aangegeven tijd niet aanwezig is wordt de 1e set 

 verloren met 21-0, dit geldt voor de 2e set na 10 min. of volgt verlies van de 
 wedstrijd. Komt een team niet opdagen, vul dan het aantal sets x 0 punten 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 
 
 

PRIJZEN 
 

 
Elk jaar wordt aan de winnaars van elke klasse een prijs uitgereikt.  
Is de uiteindelijke winnaar bekend, dan kunnen de nummers 1, 2 en 3 hun 
welverdiende (geld)prijs ophalen bij de organisatie! 
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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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ONZE HOOFDSPONSOR… 
 

Autoschadebedrijf G. de Wilde staat in de regio bekend om haar kwalitatief 
hoogwaardige dienstverlening en uitermate klantgerichtheid. Zij zijn er trots 
op dat zij alle klanten op snelle en flexibele wijze van dienst zijn en hen met 
een goed en veilig gevoel weer in de auto laten stappen.  
Zij zijn niet alleen verzekerd van een volledig herstel van alle mogelijke schade 
maar ook van een juiste afhandeling van eventuele schadeformulieren. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Volgend jaar is de 30e editie van het toernooi (onder voorbehoud) op 20 
juni. Vanaf april 2020 is het weer mogelijk om in te schrijven via onze website 
www.ormi.nl/beach 
 
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!! 

www.autoschade-dewilde.nl 
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DEELNEMENDE TEAMS 2x2 

  

Teamnaam Klasse Voornaam Tussen Achternaam Woonplaats
De Schone Zusters Dames 2x2 Hoog Anne Berkhoff Epe
The B-team Dames 2x2 Hoog Wendy Bon Apeldoorn
Breedies Dames 2x2 Hoog Petra Bredewold 's-Heerenbroek
Van Dijk Bikes Kampen Dames 2x2 Hoog Marloes Franken Doornspijk
Anouk & Cynthia Dames 2x2 Hoog Cynthia Last Genemuiden
Kneus & Kneus Dames 2x2 Hoog Sonja Muskee Ommen
Albersen - Reitsma Dames 2x2 Hoog Sytya Reitsma Zwolle
Volleybaltijgers Dames 2x2 Hoog Nienke Tennekes Kampen
Halfvolle melk Dames 2x2 Hoog Jolien Wesselink Zwolle
Mukah Dames 2x2 Hoog Jolien Wesselink Zwolle
Marloes & Petra Dames 2x2 Hoog Petra Willemse Zwolle
Stoffige Dozen 2 Dames 2x2 Laag Erna Beerda Zwolle
Dreamteam Dames 2x2 Laag Moniek Bijsterbosch Heerde
Despacito Dames 2x2 Laag Ilse de Boer Kampen
Potentie Dames 2x2 Laag Bente Brummel Epe
Aceholes Dames 2x2 Laag Isa Dantuma Epe
Dickhof kwadraat Dames 2x2 Laag Hanneke Dickhof Oldebroek
Pittige superjuffies Dames 2x2 Laag Birgit Heuver Lemelerveld
Net niet Dames 2x2 Laag Eva Nijenhuis Zwolle
Schenk & de Zwaan Dames 2x2 Laag Naomi Schenk Oldebroek
Zandhappersss Dames 2x2 Laag Jinte Weringa Kampen
De grote en de kleine Heren 2x2 Hoog Peter Appels Epe
Zand erover Heren 2x2 Hoog Joram Busstra Ede
Rik en Carlo, Carlo en Rene of Rene en Rik Heren 2x2 Hoog Rik van Essen Epe
Wouter & Wouter Heren 2x2 Hoog Arno Gijsen Epe
Halberstadt/Bijl Heren 2x2 Hoog David Halberstadt Groningen
Berghut Heren 2x2 Hoog Eelco Hutten Bunschoten
Brano Heren 2x2 Hoog Ruben Noorman Epe
PAKAAAU Heren 2x2 Hoog Esther de Vries Zwolle
MAJO Heren 2x2 Laag John Bonsema Apeldoorn
De zandhazen Heren 2x2 Laag Wiebe Bosma Apeldoorn
Jet&Ed Heren 2x2 Laag Edwin van den Broek Rottum
Roel en zijn troel Heren 2x2 Laag Kristin Klomp Apeldoorn
Pieffers en Last Heren 2x2 Laag Henk Last Zwolle
Hanszetemup Heren 2x2 Laag Riny van der Mark Veenendaal

 

Er wordt gespeeld op de velden 3 t/m 10, links op het strand  


