
 
 

LOVOC BEACH CUP 
Nu onze nieuwe beachvolleybalvelden er zijn, willen we deze natuurlijk ten volle benutten.  En we 

komen hiervoor met iets heel nieuw, een Lovoc Beach Cup voor beachduo’s. Een “competitie” voor 

spelers (+12 jaar) die op vriendschappelijke wijze wedstrijden wil spelen. Iedereen is van harte 

welkom om deel te nemen (spelers, ouders, volleybalsympathisanten, …). Het is een ideale manier 

om kennis te maken met andere spelers, waar je tegelijkertijd je volleybalskills kan aanscherpen. De 

duo’s worden ingedeeld in een reeks met gelijkwaardig niveau, zodat iedereen plezier beleeft aan de 

wedstrijden. 

En jawel, we gaan natuurlijk ook voor de winst.  In elke reeks zullen we de eindwinnaar in de 

bloemetjes zetten.  Speel zeker mee voor de fun, maar natuurlijk ook voor de prijzenpot, een 

drankenkaart om te consumeren aan de Lovoc-bar (Wico sporthal). 

COMPETITIEVERLOOP EN WEDSTRIJDREGLEMENTEN 

DUUR  

• De competitie loopt van 1 juni 2021 tot 1 september 2021.  Er wordt verwacht dat jullie 

binnen deze periode één wedstrijd tegen elk ander duo van jullie reeks hebben gespeeld. 

INDELING 

• Afhankelijk van de inschrijvingen worden de duo’s ingedeeld in een reeks op basis van hun 

volleybalniveau en van het aantal inschrijvingen binnen bepaalde reeksen. Het doel is om de 

reeksen zo evenwichtig mogelijk uit te balanceren en het is aan de wedstrijdleiding om 

hierover te beslissen. 

• We streven er  om reeksen te maken van 6 ploegen, zodat er maximaal 5 wedstrijden 

gespeeld worden gedurende deze periode.  

REEKSEN 

• Bij inschrijving kunnen de duo’s hun voorkeurreeks aanduiden.  Afhankelijk van het aantal 

inschrijvingen en het niveau van de duo’s zal de indeling van de reeksen gebeuren.  

• Je mag meerdere voorkeuren doorgeven.  Als het organisatorisch mogelijk is, kan het zijn dat 

er verschillende duo’s (andere combi’s) in 2 verschillende reeksen terechtkomen. Dit is voor 

duo’s die voldoende tijd hebben om in 2 reeksen te kunnen spelen. 

• Voor volgende reeksen kan je inschrijven: (Vanaf +12 jaar) 

o Senioren Heren 

o Senioren Dames 

o Senioren Gemengd 

o Jeugd Meisjes (U14,U16,U18) 

o Jeugd Jongens (U14, U16, U18) 

o Jeugd gemengd (U14, U16, U18) 

 

INSCHRIJVING >>>: 

• Inschrijven kan via onderstaande link of QR tot 25/05/2021 en is geheel gratis:  



 
Inschrijvingslink Lovoc Beach Cup 2021  

 

RESERVEREN 

• De duo’s bepalen in onderling overleg zelf de datum en het tijdstip waarop ze hun wedstrijd 

spelen.  Controleer steeds of de velden op dat moment beschikbaar zijn en leg jullie moment 

dan zo snel mogelijk vast. 

• Het veld reserveren kan telkens via deze link www.Lovoc.com/beach  of ga naar de website 

van Lovoc (https://www.lovoc.com/php/website/beachvolleybal.php) waar je alle info 

terugvindt. 

VERPLAATSEN 

• Elk duo verbindt zich er toe om alle wedstrijden binnen de reeks te spelen voor 1 september. 

• Indien 1 speler of duo niet op vastgelegde datum/tijd kan omwille omstandigheden (zeer 

slecht weer, werk, ziekte,…) mag de wedstrijd altijd naar een latere datum verplaats worden, 

wederom in overleg met alle spelers van de betrokken duo’s.  

• Bij verplaatsen dient degene die de wedstrijd heeft gereserveerd deze ook te annuleren, 

omdat dit naamgelinkt is.  Makkelijk is om dan dezelfde persoon de nieuwe datum en uur te 

laten reserveren. 

• Indien een speler gekwetst is en helemaal geen wedstrijden meer kan meespelen, mag de 

andere speler van het duo een vervanger zoeken met hetzelfde niveau en dezelfde sekse als 

hij/zij zelf.  Indien hij/zij geen vervanger kan vinden, geeft hij forfait voor de wedstrijd. 

• Beachvolleybal is natuurlijk afhankelijk van de wisselende weersomstandigheden in België.  

Je kan er soms geen staat op zetten.  De App Buienalarm        geeft al een goed indicatie over 

het aankomende weer en zeker met betrekking tot regen.  

PUNTENTELLING EN SCORESYSTEEM 

• 3 sets te spelen tot 21,  2 punten verschil.  Let op! Dit is anders dan bij de officiële 

competitie. 

• Onmiddellijk na de wedstrijd dient de winnende ploeg de uitslag in te vullen in het gedeelde 

document dat je vindt op onze Lovoc-website/beachvolleybal/beachcup/uitslagen.   

o 3-0 = winnaar 3 pnt, verliezer 0 pnt 

o 2-1 = winnaar 2 pnt, verliezer 1 pnt 

• De duo’s worden gerangschikt volgens het aantal punten dat ze verdiend hebben.  Bij gelijk 

aantal punten in de eindrangschikking wordt er gekeken naar het onderlinge duel. 

• In bijlage vinden jullie uitgebreidere Beach-spelregels. Er wordt van iedereen verwacht dat zij 

zich houden aan deze regels en zeker gaan voor fairplay. 

ENJOY  

THE 

BEACHFUN 

https://docs.google.com/forms/d/19WbsaIkFeZuME8T-L8ZKMJ8ms92wA46Rjbvts0rB9JY/edit
http://www.lovoc.com/beach
https://www.lovoc.com/php/website/beachvolleybal.php

