
Toernooi Programma 
 

 

Toernooinaam:   SV Koedijk Beachtennis Open Toernooi 2017 

Toernooiformat:  KNLTB Recreant Toernooi 

Toernooidagen:  11 juni 2017 

Inschrijven vanaf:  1 April 2017 

De inschrijving sluit op:  maandag 5 juni 2017 om 23:59 (GMT +01:00). 

Onderdelen:   HD Advanced, HD Fun  

DD Advanced, DD Fun 

GD Advanced, GD Fun 

Jeugd (8 – 15 jaar) 

Inschrijfgeld:   € 10,- p/p per onderdeel (max 1), Jeugd € 5,- p/p 

Online inschrijven:  www.nh-beachtennis.nl/toernooikalender   

Locatie:    SV Koedijk 

Adres:    Saskerstraat 164, Koedijk 

Website:   www.svkoedijk.nl / www.nh-beachtennis.nl  

Contactpersoon toernooi: Jorge Sanchez 

Bijzonderheden:  Officieel KNLTB Toernooi waarbij ranking punten  

te verdienen zijn voor de KNLTB-Beachtennis-Ranglijst 

Programma:   9.00uur : Start van categorieën Mix Advanced & Mix Fun + Jeugd 

    14.00uur: Start van categorie Advanced HD/DD + Fun HD/DD  

Spelers ontvangen een e-mail 3 dagen voor aanvang van het toernooi met het schema. 

Prijsuitreiking:   na afloop van de finale van een categorie. 
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Voorwaarden 
 

Inschrijving:  

 Voor inschrijving en vragen, kan men terecht op nh-beachtennis.nl 

 Inschrijving per persoon per onderdeel is € 10,- Je kan maximaal aan 1 onderdeel deelnemen.   

 Betaling van het inschrijfgeld dienen contant of pinnen voorafgaand aan de eerste wedstrijd 

te worden voldaan bij de toernooileiding. 

 Heb je geen beachtennis partner maar wil je wel graag meedoen? Laat het ons weten, wij 

zoeken dan een partner voor je. 

Toernooi: 

 Het toernooi start op zondag met de categorieën Jeugd + Advanced Mix en Fun Mix. 

 De deelnemers dienen zich te houden aan de aanvang tijd van 8.45 uur en dienen de gehele 

dag beschikbaar te zijn. 

 Er is geen verhindering mogelijk. Maximale wachttijd is 15 min. vanaf het moment dat de 

spelers zijn opgeroepen om te starten. De toernooileiding behoudt zich het recht voor 

spelers te schrappen die niet tijdig aanwezig zijn. 

Regelement:  

 Het ITF Beachtennis regelement 2017 is van toepassing, lees dit goed door.  

 De organisatie van het toernooi zorgt voor de ballen voor de wedstrijden. 

 Materiaal: Heb je geen beachtennis racket, laat dit dan middels het inschrijfformulier weten. 

 Rackets en ballen zijn te leen tijdens het toernooi. 

Aanvullende informatie: 

 De medewerkers van NH-Beachtennis, meewerkende personen, sponsors, kunnen NIET 

verantwoordelijk gesteld worden voor letsels en blessures die opgelopen worden tijdens en 

op het beachtennis toernooi. 

 Alle spelers zijn verantwoordelijk voor zijn/ haar eigendommen. De organisatie van het 

toernooi is niet verantwoordelijk voor verloren tassen of rackets tijdens het evenement. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Spelregels  
 

 

Het ITF Beach Tennis regelement 2017 is van toepasing. 

 

 De bal moet in 1 keer over het net geslagen worden, zoals bij tennis en badminton. 

 Wanneer de bal de grond raakt, is het een punt. 

 De bal mag overal geserveerd worden in het vak van de tegenpartij. Er mag maar 1x 

geserveerd worden. Raakt de bal het net dan wordt er gewoon verder gespeeld. 

 In de Mix moet de man onderhands serveren. 

 Aanraken van het net of met het beachtennis racket over het net heengaan, hoe dan ook, is 

een punt voor de tegenpartij. 

 Scoring is 15-30-40 en bij deuce wordt een beslissend punt gespeeld. 

 Elke wedstrijd bestaat uit een 7-game pro set. De wedstrijd moet gewonnen worden met 2 

games (bijv. 8-6) verschil. Bij een score van 7-7 wordt er een tiebreak (tot 7) gespeeld. Bij de 

jeugd bestaat short sets van 4 games, met beslissende game na 3-3. 

 De finales worden gespeeld om 2 gewonnen sets tot de 6. In een eventuele derde set wordt 

een super tiebreak (tot 10) gespeeld. En bij de jeugd de final word een set van 6 games, Bij 5-

5 wordt er een beslissende game.  

 Net hoogte 1m70. 

 Ondergrond: op het strand dus zand, zand en nog eens zand. 

 Er wordt gespeeld met beachtennis rackets en stage 2 ballen. 


