Onweer protocol beachvolleybal
Schuilen
Wat voor sport je ook doet, het beste is om zo snel mogelijk een veilige schuilplaats te
zoeken. Maar waar ben je veilig? In bijvoorbeeld de kantine of de kleedkamers, maar blijf dan
weg van de ramen. Blijf ook de buurt van stromend water en ga niet douchen, want water
geleid stroom. Ook een overdekte tribune biedt een redelijke bescherming.
De promotor dient voorafgaand aan het toernooi te zorgen voor een veilige omgeving om te
schuilen. De schuilmogelijkheden dienen bij alle spelers, officials, toeschouwers bekend te
zijn.
Onveilige plekken
In de auto ben je ook veilig, maar dan moet je auto wel helemaal van metaal zijn om een
zogenaamde ‘Kooi van Faraday’ te vormen. Sluit de ramen, schuifdak en deuren wel bij
onweer. Een cabrio of een auto uit kunststof is niet veilig. Andere onveilige plekken tijdens
onweer: in de buurt van bomen, open water, boven of langs een hoog gebouw, een heuvel
en omheiningen.
10 secondenregel
Je kunt je schuilplaats pas verlaten op het moment dat tussen bliksemflits en donder meer
dan tien seconden zit. Dit wordt ook wel de ’10-secondenregel’ genoemd. Dit doe je als volgt:
tel de seconden tussen de flits en de donder en deel ze door drie. Je hebt dan de afstand in
kilometers die het onweer nog van je verwijderd is. Zitten er minder dan tien seconden
tussen de bliksemflits en de donder, dan is de onweersbui gevaarlijk dichtbij en kun je beter
nog even blijven schuilen.
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Wat zijn de regels bij onweer?
Is het tijdsverschil tussen het zien van de bliksem en het horen van de donder minder dan
tien seconden, dan wordt het toernooi onmiddellijk stilgelegd.
Als er ongeveer 30 minuten geen bliksem/donder is gezien/gehoord, dan pas is het veilig om
de wedstrijden te hervatten.
Eredivisie en Topdivisie
• Wanneer vooraf bekend is dat er onweer kan komen, dient de wedstrijdleider,
hoofdscheidsrechter en promotor alert te zijn op eventuele onweersontwikkelingen.
• De wedstrijdleider bespreekt met de hoofdscheidsrechter en promotor de actuele
situatie. De wedstrijdleider is degene het besluit neemt om een toernooi tijdelijk stil
te leggen.
• De wedstrijdleider is ook degene die besluit dat het toernooi weer opgestart kan
worden.
• Als het toernooi meer dan 1 uur stil ligt “en het is aannemelijk dat niet alle
wedstrijden meer met 2 sets (e.v.t. 3e beslissende set) uitgespeeld kan worden” dan
kan de wedstrijdleider besluiten om het aantal sets én het aantal setpuntenpunten in
te korten bij de nog te spelen wedstrijden. Ook dit gebeurt in nauw overleg met de
hoofdscheidsrechter en promotor.
• Als er aan de hand van de reeds speelde wedstrijden geen eindstand opgemaakt kan
worden, dan wordt de seeding de eindstand.
• Als blijkt dat er geen verbeteringen op komst zijn, dan kan de wedstrijdleider
besluiten het toermooi definitief af te lassen.
• Het is goed om rekening houden met de opstarttijd/warming up tijd van 10 minuten
(net zoals tussen 2 wedstrijden)
• Na 1 uur dient er een definitief besluit genomen te worden,
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Eerste t/m derde divisie
• Wanneer vooraf bekend is dat er onweer kan komen, dient de wedstrijdleider en
promotor alert te zijn op eventuele onweersontwikkeling.
• De wedstrijdleider bespreekt met de promotor de actuele situatie. De wedstrijdleider
is degenen die neemt het besluit om een toernooi tijdelijk stil te leggen.
• De wedstrijdleider is ook degene die besluit dat het toernooi weer opgestart kan
worden.
• Als het toernooi meer dan 1 uur stil ligt “en het is aannemelijk dat niet alle
wedstrijden meer met 2 sets (e.v.t. 3e beslissende set) uitgespeeld kan worden” dan
kan de wedstrijdleider besluiten om het aantal sets én het aantal setpuntenpunten in
te korten bij de nog te spelen wedstrijden. Ook dit gebeurt in nauw overleg met de
promotor.
• Als er aan de hand van de reeds speelde wedstrijden geen eindstand opgemaakt kan
worden, dan wordt de seeding de eindstand.
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