
 

Reglement BioSciencePark Sportdag 
 
1. Protocol 

• Om de toernooien zo eerlijk mogelijk te laten verlopen willen we van elk beachvolleybal- 
en voetbalteam dat zich aanmeldt een scheidsrechter hebben, dit hoeft niet voor elke 
wedstrijd dezelfde persoon te zijn. Deze zal altijd een wedstrijd fluiten van andere poules. 
Dit is te vinden in het wedstrijdschema dat uitgedeeld wordt op 30 juni.  

• Een voetbalteam en beachvolleybalteam bestaat uit 6 spelers op het veld, maar kan uit 
meer spelers bestaan die op de bank zitten. 

• Fair Play staat hoog in het vaandel dus bedank elkaar en de scheidsrechter te allen tijde 
na het spelen van een wedstrijd.  

• De aanvoerders kunnen de stand checken bij de wedstrijdleiding. 

• De wedstrijdschema’s worden na sluiting van de inschrijving opgemaakt en aan de 
teamcaptains gemaild. 

• De teamcaptains worden minimaal 15 minuten voor de start van de sportdag verwacht bij 
de wedstrijdleiding zodat ze de teamtasjes in ontvangst kunnen nemen. 

 
2a. De voetbal wedstrijden 

• De teams zijn zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van een scheidsrechter voor de 
andere velden. Kijk hiervoor op het speelschema. In de laatste kolom ziet u de teams die 
voor die specifieke wedstrijd een scheidsrechter moeten aanleveren. De scheidsrechter 
dient zich kort voor de wedstrijd te melden bij de wedstrijdleiding. Hier krijgt de 
scheidsrechter een fluitje en het wedstrijdformulier mee.  

• De aanvoerders van elk team melden zich bij de scheidsrechter voordat de wedstrijd 
begint in het midden van het veld. 

• De wedstrijden zullen worden gespeeld op een kwart voetbalveld, de zijlijnen zijn 
aangegeven met pylonen/hoedjes.  

• De ploegen dienen zich op tijd te melden voor de aanvang van hun wedstrijd. Indien deze 
niet op tijd is zal er dus minder gespeeld worden. De tijd loopt door! 

• Indien een team niet komt opdagen wint het andere team reglementair met 3 – 0. 

• Het uitspelende team verricht de aftrap.  

• De wedstrijden duren 15 minuten met onbeperkt wisselen. Afhankelijk van het aantal 
aanmeldingen kan de tijdsduur nog aangepast worden. 

• Na 15 minuten klinkt een sirene en is de wedstrijd afgelopen. De scheidsrechters vullen 
de standen in en leveren het formulier en fluitje z.s.m. in bij de wedstrijdleiding. 

• Er mag gespeeld worden in mix teams, zowel dames als heren. 

• Er zullen ballen geleverd worden door de organisatie voor de wedstrijden. Deze zullen na 
de wedstrijd bij de scheidsrechter moeten worden ingeleverd, de bal blijft op de 
middenstip liggen voor de volgende wedstrijd. Indien een bal in de sloot belandt zullen 
beide teams gezamenlijk de ballen uit de sloot moeten vissen en inleveren bij de 
wedstrijdleiding. (dit kan na de gespeelde wedstrijd). 

• Inspeelballen worden niet verstrekt, deze dienen door de spelende teams zelf 
meegenomen te worden. 

 

 
2b. De beachvolleybal wedstrijden 

• De teams zijn zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van een scheidsrechter voor de 
andere velden. Kijk hiervoor op het speelschema. In de laatste kolom ziet u de teams die 
voor die specifieke wedstrijd een scheidsrechter moeten aanleveren. De scheidsrechter 
dient zich kort voor de wedstrijd te melden bij de wedstrijdleiding. Hier krijgt de 
scheidsrechter een fluitje en het wedstrijdformulier mee.  



 

• De aanvoerders van elk team melden zich bij de scheidsrechter voordat de wedstrijd 
begint in het midden van het veld. 

• De ploegen dienen op tijd aanwezig te zijn voor de aanvang van hun wedstrijd bij het 
veld. Indien deze niet op tijd is zal er dus minder gespeeld worden. De tijd loopt door! 

• Indien een team niet komt opdagen wint het andere team reglementair. 

• Het uitspelende team start met service.  

• De wedstrijden duren 15 minuten met onbeperkt wisselen. Afhankelijk van het aantal 
aanmeldingen kan de tijdsduur nog aangepast worden. 

• Na 15 minuten klinkt een sirene en is de wedstrijd afgelopen. De scheidsrechters vullen 
de standen in en leveren het formulier en fluitje z.s.m. in bij de wedstrijdleiding. 

• Er mag gespeeld worden in mix teams, zowel dames als heren. 

• Er zullen ballen geleverd worden door de organisatie voor de wedstrijden. Deze zullen na 
de wedstrijd bij de scheidsrechter moeten worden ingeleverd. De bal blijft op het veld 
liggen voor de volgende wedstrijd. Indien een bal in de sloot belandt zullen beide teams 
gezamenlijk de ballen uit de sloot moeten vissen en inleveren bij de wedstrijdleiding. (dit 
kan na de gespeelde wedstrijd)  

• Inspeelballen worden niet verstrekt, deze dienen door de spelende teams zelf 
meegenomen te worden. 

 



 

3. Arbitrage  

• Het toernooi zal door de teams zelf gefloten worden. Wij vragen dan ook sportief gedrag 
van zowel de spelers als scheidsrechters. In discussie gaan met de scheidsrechter heeft 
geen zin, enkel de aanvoerder mag verhaal halen bij de scheidsrechter na de wedstrijd, 
niet tijdens de wedstrijd.  

• Bij het tennistoernooi zijn geen scheidsrechters. 

 

4a. Reglement voetbal 

• De wedstrijdduur is bepaald op 1 x 15 minuten. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen 
kan de tijdsduur nog aangepast worden. 

• Een team bestaat uit 6 spelers inclusief keeper. Het is mogelijk meer spelers per team in 
te schrijven.  

• Er mag onbeperkt gewisseld worden, er zal altijd eerst een speler uit het veld moeten 
stappen alvorens er een speler in kan stappen, dus te allen tijde met maximaal 6 spelers 
op het veld. 

• De keeper mag max. 4 stappen vanaf het doel de bal met de handen pakken of 
aanraken. 

• Terugspelen op de keeper is onbeperkt, deze mag de bal ook met de handen oppakken 
bij het terugspelen. 

• Fysiek contact is niet toegestaan 

• Een sliding is niet toegestaan tenzij er geen tegenstander in de buurt staat. 

• Er mag niet worden uitgegooid maar er wordt ingetrapt, net als in het zaalvoetbal. 

• De scheidsrechter kan een tijdstraf opleggen. Deze tijdstraf bij een gele kaart is 1 
minuten en voor een rode kaart 2.5 minuten.   

• Puntenverdeling:  
- bij winst 3 punten  

- bij gelijkspel 1 punt  

- bij verlies 0 punten 

• Indien meerdere teams qua punten gelijk eindigen is het doelsaldo bepalend.  

• Is dit ook gelijk dan geldt het aantal voor gescoorde doelpunten.  

• Geeft dit ook geen beslissing dan geldt de uitslag van de onderling gespeelde wedstrijd.  

• Als dit ook geen uitsluitsel geeft zal de rangorde worden bepaald door het nemen van 
shoot-outs.  

• Er zal gespeeld worden in poulesysteem. In de poule spelen alle teams 1 x tegen elkaar. 
De nummers 1 gaan door naar de halve finale. De nummer 1 van de eerste poule speelt 
tegen de nummer 1 van de tweede poule en de nummer 1 van de derde poule tegen de 
nummer 1 van de vierde poule. Indien er minder poules zijn zullen de halve finales 
anders ingedeeld worden. 

• Verliezers van de halve finales spelen tegen elkaar in de ‘kleine finale’. 

• Winnaars van de halve finale spelen tegen elkaar in de finale.  
 
4b. Reglement beachvolleybal 

• De wedstrijdduur is bepaald op 1 x 15 minuten. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen 
kan de tijdsduur nog aangepast worden. 

• Een team bestaat uit 6 spelers. Het is mogelijk meer spelers per team in te schrijven.  

• Er mag onbeperkt gewisseld worden, er zal altijd eerst een speler uit het veld moeten 
stappen alvorens er een speler in kan stappen, dus te allen tijde met maximaal 6 spelers 
op het veld. 

• Puntenverdeling:  
- bij winst 3 punten  

- bij gelijkspel 1 punt  



 

- bij verlies 0 punten 

• Geeft dit geen beslissing dan geldt de uitslag van de onderling gespeelde wedstrijd.  

• Er zal gespeeld worden in poulesysteem. In de poule spelen alle teams 1 x tegen elkaar. 
De nummers 1 en 2 gaan door naar de halve finale. De nummer 1 van de eerste poule 
speelt tegen de nummer 2 van de tweede poule en de nummer 2 van de eerste poule 
tegen de nummer 1 van de tweede poule. 

• Verliezers van de halve finales spelen tegen elkaar in de ‘kleine finale’. 

• Winnaars van de halve finale spelen tegen elkaar in de finale.  
 

4c. Reglement tennis 

• De wedstrijdduur is bepaald op 1 x 15 minuten. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen 
kan de tijdsduur nog aangepast worden. 

• Een team bestaat uit 2 spelers. 

• Er wordt een super tie break gespeeld. Dit is een tie break die doorgespeeld mag worden 
en dus niet bij 10 hoeft te eindigen.  

• Indien een team niet komt opdagen wint het andere team reglementair 

• Altijd winnen of verliezen met 1 punt verschil. 

• De tennisballen zijn beschikbaar bij de banen en dienen bij de banen te blijven liggen 
nadat een wedstrijd klaar is 

• Bij het horen van de sirene wordt het punt uitgespeeld en de huidige stand door een van 
de teams doorgegeven bij de wedstrijdtafel. 

• De speler die aan de beurt is om te serveren begint met 1 service vanaf rechts. Daarna 
gaat elk team om de beurt 2 punten serveren, startend vanaf links, en natuurlijk eerst de 
andere partij.  

• Na elke 6 punten, wissel je van kant.  

• Er zal gespeeld worden in poulesysteem. In de poule spelen alle teams 1 x tegen elkaar.  

• Poules worden ingedeeld op basis van speelsterkte en categorie. In principe zijn er 6 
poules: 

- Speelsterkte 8/9 heren dubbel 
- Speelsterkte 8/9 dames dubbel 
- Speelsterkte 8/9 mixed dubbel 
- Speelsterkte  5/6/7 heren dubbel 
- Speelsterkte 5/6/7 dames dubbel 
- Speelsterkte 5/6/7 mixed dubbel 

• Indien er niet genoeg aanmeldingen zijn om alle poules te vullen en een compleet 
speelschema te maken worden de categorieën op basis van speelsterkte samengevoegd 
in poules. De verdeling in poules is dan als volgt: 

- Speelsterkte 8/9 
- Speelsterkte 5/6/7 

• Er worden geen halve finales of finales gespeeld. Per poule is er een winnaar. 
 

 
 
5. Aansprakelijkheid 

• Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk dat hij/zij zonder fysieke of geestelijke 
beperkingen of medische indicatie aan dit toernooi deelneemt. 

• De organisator is niet aansprakelijk voor tijdens het toernooi opgedane schade/letsel. 

• Foto en video materiaal gemaakt door de organisatie of door de organisatie aangewezen 
personen mogen publiekelijk worden gemaakt. 

• Door aanwezig te zijn op het toernooi gaat men hiermee akkoord. 
 


