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  PROGRAMMA  

Maandag 22 mei  

 

Dinsdag 23 mei vanaf 17u00 

  

Woensdag 24 mei vanaf 13u00  

Woensdag 24 mei vanaf 17u00 

Donderdag 25 mei vanaf 14u00  

Opbouw  

 

9e Stadstornooi  

  

Jeugdtornooi 

Bedrijventornooi 
 
Recreanten Heren / Dames  

Vrijdag 26 mei vanaf 16u00  
 
Dames tornooi 
  

Zaterdag 27 mei vanaf 08u30  
Kwalificaties Belgian Beachvolley Championship dames en heren  

Zondag 28 mei vanaf 08u30 Finales Belgian Beachvolley Championship dames en heren  

 
 Een organisatie van Volley Team Kortrijk vzw in samenwerking met Stad Kortrijk.  
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1. Wat is BEACHVOLLEY?  
 
  
Bij het beachvolleybal kiezen zowel spelers als toeschouwers voor vrijheid, zand, passie en 
spektakel. Beachvolleybal is niet alleen een mannensport. Ook de dames hebben een 
hoogstaande competitie, die aan het spektakel uitstraling en elegantie toevoegt.  

Beachvolleybal in competitie wordt twee tegen twee 
gespeeld, waarbij het zand, de weersomstandigheden en de 
grote te bestrijken oppervlakte (8 bij 8 meter) de 
beachvolleyballer verplicht om dubbel zo hard te werken. 
Beachvolleybal heeft ontegensprekelijk een eigen identiteit. 
Dit werd in 1996 bevestigd doordat het een officieel 
onderdeel werd op de Olympische Spelen in Atlanta. 
Beachvolleybal op topniveau vereist van de atleten 
specifieke technische en tactische kwaliteiten. Daar bovenop 
moeten zij over een groot atletisch vermogen beschikken, 
gezien er enorm veel spannende en lange rally’s te 
bewonderen vallen.   
Beachvolleybal wordt gespeeld met een speciale bal, die 
zachter is dan de normale zaalvolleybal. De service mag 
uitgevoerd worden vanaf de gehele achterlijn en er zijn geen 
beperkingen in de aanval- en rotatieposities. Er mogen 
maximaal 3 balcontacten per ploeg uitgevoerd worden per 
spelfase. Ieder balcontact moet direct zuiver zijn. Het blok 
telt mee als balcontact. De middellijn mag overschreden 

worden, mits de tegenstander niet gehinderd wordt. Het wisselen van spelers wordt niet 
toegestaan. Als een speler of speelster door blessure uitvalt verliest zijn of haar team.  
  
In het Belgisch Kampioenschap bestaat een wedstrijd uit 2 sets tot 21 punten met drie 
punten verschil zonder beperking. Enkel de finale wordt gespeeld naar 2 winnende sets van 
maximum 21 punten met twee punten verschil zonder beperking.  
De teams wisselen van speelhelft na elke zeven gescoorde punten (vb.: 5-2, 8-6, ...). De bal 
mag, behalve bij de service, met om het even welk lichaamsdeel gespeeld worden. Om de 
14 punten is er een time out. Per ploeg is er verder één vrij te kiezen time out per set.  
  
  
  

Kom en geniet van de schitterende sfeer en volleybal op topniveau!  
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2. PUBLICITEIT  
  
  
  
  
Het Centrum van Kortrijk blijft dé locatie bij uitstek! Alle vorige edities zijn succesvol geweest. 
Veel volk, veel sfeer, veel sportieve hoogstandjes. De voltallige pers (TV, radio, kranten ) 
schenkt ruim aandacht aan deze topmanifestatie.  
  
Dit jaar kondigt zich reeds de 20e editie aan. Ook dit jaar zijn we vastbesloten om er een 
grandioos evenement van te maken. Locatie: Grote Markt te Kortrijk. 
  
   

COME AND SEA  
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3.DOELSTELLINGEN  

  
1. Promotie voor het volleybal in het algemeen en onze club, Volley Team Kortrijk, in 

het bijzonder.  
2. Ook de Stad Kortrijk doet zijn imago van bruisende stad alle eer aan.  
3. Via het bedrijventornooi worden de sponsors actief betrokken bij het evenement.  
4. Financiële basis voor de toekomst van Volley Team Kortrijk vzw  

  

 

4.ORGANISATIE – ORGANIGRAM  

VOLLEY  TEAM KORTRIJK vzw  

    Voorzitter      Dirk Vanantwerpen   0486/39.29.34 

   Secretaris               Fabien Van Ooteghem   0476/37.23.33 

    Penningmeester    Lieven Soens    0474/69.22.38 

  Beach Bedrijven Tornooi  Jan Vangheluwe   0486/28.87.26 

    Organisatie Beach Tornooi      Fabien Van Ooteghem  

               Recreanten/jeugd Tornooi       Dimitri Vanhalst     

   Bestuurslid VTK vzw   Ann Huysman  

                 Team PR VTK vzw   Jurgen Demolie  

               Organisatie Beach Tornooi   Tom Boeckx  

   Bestuurslid VTK vzw        Nathalie Vanreckem  

               Bestuurslid VTK vzw     Katrien Huysman                       

 

Secretariaat Beachvolley  

0476/37.23.33 
0485/91.69.31.
 
0497/10.47.02.
0496/26.06.31 
 
0472/77.70.39.
0476/44.02.12 
 
0473/80.16.92 

   Fabien Van Ooteghem  fabien.van.ooteghem@telenet.be 

  

DIRECTIE SPORT STAD KORTRIJK  

0476/37.23.33 

  Coördinator    Philip Vanderstichele     0498/90.92.18 

 

Inschrijven kunnen jullie via @:  

Recreanten: mailvanhalstdimitri@telenet.be  

Bedrijven: jan.vangheluwe@telenet.be of jurgen.demolie@skynet.be  

Algemeen: dirk.vanantwerpen@telenet.be  

 


