
Scan de QR-code
Voor een overzicht van alle beachterreinen 
in Vlaanderen.

Beachvolleybalclubs

Indoorclubs met beachwerking

volleyvlaanderen.be
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AANLEG & AANKOOP  |  Eigen beachterrein

 NETSYSTEMEN 

Voor beachsporten moeten netsystemen vrij zijn van SCHROEF - 

DRAADSYSTEMEN. Daarnaast is het zeer belangrijk dat de nethoogte 

gemakkelijk instelbaar en traploos verstelbaar is. 

De meest voordelige en praktische netsystemen zijn SEMI-PERMANENTE 

NETSYSTEMEN met kruisvoeten die met balken ingegraven worden onder 

het zand. Semi-permanent omdat de mogelijkheid bestaat om deze terug 

uit te graven.

Voor maximaal multi-inzetbaarheid kiest u voor een verstelbaarheid

van 1.50m tot 2.50m hoogte.

 ONDERHOUD 

Om de kwaliteit te waarborgen vergt elke accommodatie onderhoud,

dit is zeer beperkt en relatief eenvoudig. Het doel  is om het speelveld

voor elke gebruiker optimaal speelklaar te maken.

Dit kan door: 

 → Egaliseren van het zand: tijdens het spelen wordt het zand naar buiten 

geduwd waardoor er ‘kuilvorming’ ontstaat. Het is daarom belangrijk 

om degelijke beachharken te voorzien zodat de spelers na het sporten 

het veld kunnen vlakken. (Dagelijks onderhoud).

 → Eén keer per week egaliseren met een grotere zandvlakker. Dit toestel 

is speciaal ontworpen om grotere hoeveelheid zand (handmatig) te 

verplaatsen. (Wekelijks onderhoud).

 OMNISPORT 

Er zijn meerdere sporten die op zand gespeeld worden. Overleg daarom zeker  met 

andere verenigingen over één gezamenlijke locatie. U kan in dat geval samen met 

hen onderhandelen bij de lokale overheden (gemeente of stad). Dit komt niet enkel 

de prijs, maar ook de kwaliteit ten goede.

Houd hierbij ook rekening met de grootte van het aan te leggen terrein. 

Hieronder een opsomming van alle beachsporten met  de juiste afmetingen,

op basis van 1 veld. Hou bij aanleg ook rekening met uitloopzones.

 → Beachvolley  16 x 8m

 → Beachsoccer  35-37 x 26-28m

 → Footvolley  16 x 8m

 → Beachhandbal  27 x 12m

 → Beachrugby  31 x 25m

 → Beachtennis  16 x 8m

 → Beachkorfbal  18 x 9m

 → Beachhockey  30 x 20m

ZANDOPPERVLAKTE VERSCHILLENDE TYPE VELDEN

Beachvolley BeachvolleyBeachvolley

Beachkorfbal

Beachhandbal

Beachsoccer

1,50 m (Hoogte verstelbaar)

2,50 m (Hoogte verstelbaar)
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 ZAND SPECIFICATIES 

Er zijn verschillende soorten zand maar het zand voor strandspor-

ten moet een gewassen zand zijn, vrij van organisch materiaal en 

vreemde bestanddelen (stenen, schelpen etc.) 

Een aantal andere belangrijke eigenschappen waaraan het zand 

moet  voldoen:

 → Korrelverdeling 0/1

 → < 0,125 mm: max 2%  en  < 0,063mm: max 0,2%   => Voorkomt 

verharden en garandeert een effectieve waterhuishouding 

(ASTM normen) met snelle afvoer van te veel aan water.

 → Het terrein is minstens 40cm diep gevuld met zand.

 → Zo licht mogelijke kleur  tot gebroken wit => geeft attractief speel 

oppervlak zonder te verblinden voor spelers en toeschouwers en 

voorkomt oververhitting door reflectie van de zonnestralen.

 → Korrelvorm : sub-angulair tot rond =>  draagt bij tot het 

speelcomfort.

 → Kwartsgehalte zo hoog mogelijk (>98%) => de hardheid van 

kwarts voorkomt het breken en vergruizen van het zand.

 → Kalkhoudend zand  vermijden (kans op verharden)

 

De korrelgrootte is één van de belangrijkste elementen die bepaalt 

of de zandsoort aan beachsportkwaliteit voldoet. De berekening 

van het benodigde zand vraagt meer dan enkel de lengte x breedte 

x hoogte. Er is namelijk ook het soortelijk gewicht (ρ) van beach-

zand waarmee rekening gehouden moet worden. Deze factor is 

afhankelijk van het type zand. Voorbeeld: (l x b x h x ρ)

Een terrein met de aangeraden afmetingen bevat gemiddeld 240 

ton zand. De prijs van beachzand is sterk afhankelijk van onder meer 

de kwaliteit en het transport.

Voor meer informatie en advies kunt u mailen naar:

dries.koekelkoren@volleyvlaanderen.be


