
Liever Sportiever organiseert in samenwerking met A-Beach en Aetos

Beste teams en toeschouwers, 
Ten eerste, van harte welkom op ons beachtoernooi!
Dit toernooi wordt georganiseerd in samenwerking met A-Beach en Aetos.

Tijdschema:
9.30 uur: ontvangst teams, aanmelden bij tent, eventuele warming up
10.00 uur: wedstrijden gaan beginnen
einde: circa 16 a 16.30 uur met aansluitend de prijsuitreiking
BBQ: opbouw begint ongeveer 16.30, eerste hap: 17 uur

Alle tijden zijn onder voorbehoud van wijzigingen door omstandigheden

De 2 poule indelingen en het wedstrijdschema, krijgt men op de dag zelf bij aanmelden.

We spelen per wedstrijd 1 set tot de 21 punten, er wordt geen 2 punten verschil toegepast.
Van de 3 spelers in het veld, hoort er altijd minimaal 1 dame in het veld te staan. 
Elk team moet ook scheidsrechteren / stand bij houden bij andere wedstrijden van dezelfde poule. 
We spelen volgens de normale volleybalregels, dus niet de speciale beachvolleybalregels.
Met uitzondering van: 
Er is geen middenlijn, voetfouten alleen bij hindering. 
Een blok telt voor 1 x spelen, na blokken, mag dezelfde persoon nog 1 x spelen.
Er wordt elke keer bij 7 punten gewisseld van speelhelft. 

Hou aub rekening met elkaar, dit toernooi is puur recreatief, 
strijden tegen elkaar mag, maar op een leuke gezellige resprectvolle manier aub. 

Er zijn kleedkamers beschikbaar – ingang via ijzerentrap buiten
en WC’s beschikbaar in Valkenhuizen zelf
het is op het moment van schrijven nog niet bekend of de douches ook beschikbaar zijn, 
ivm legionella onderzoek.

Op het terrein staat een cateringwagen, waar diverse drank en etenswaren beschikbaar zijn. 
Betalen verloopt via pin – contactloos betalen. 

Liever Sportiever is niet aansprakelijk voor diefstad / schade aan eigendommen. 
Hou je eigen spullen goed in de gaten. 

Hou tevens ook voor zover mogelijk aan de corona maatregelen, hou afstand, behalve uiteraard tijdens de 
wedstrijden, maar erbuiten, hou rekening met elkaar. 

Voor vragen etc, vraag naar de organisatie van Liever Sportiever, 
bestaande uit Annaliese, Tesy of Jeroen (herkenbaar aan de organisatie shirts) 
Heel veel plezier gewenst. 



Routebeschrijving Valkenhuizen A Beach:
Adres: Beukenlaan 15, Arnhem
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