
BEACHPROGRAMMA VOLLEY ANTWERPEN 2020 
Ook in 2020 zal Volley Antwerpen een beachprogramma aanbieden! 
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Samen met de Vlaamse beachcommissie en in nauwe samenwerking met Beachvolley  

Vlaams-Brabant willen we het beachvolleybal graag verder uitbouwen in België.  

 
Onze voornaamste doelstelling is het promoten van beachvolleybal.  
We doen dit onder de vorm van :  

- De organisatie van een provinciale beachtornooien voor jeugd en senioren. 

- De organisatie van open trainingen, indien interesse in onze provinciale 

beachwerking.  

- De uitbouw van een selectiewerking voor leeftijdscategorieeën U14 – U16 – U18, 

zowel voor jongens als meisjes.  

- De organisatie van start2beachvolley voor U12-spelers onder de vorm van 

trainingsmomenten met aansluitend tornooien. 

- Promotie van opleidingen voor beachtrainers. 

 

Waarom is het interessant om als zaalvolleyballer ook aan beachvolleybal te 
doen?  

 Door aan beachvolleybal te doen, kan je je conditie onderhouden en zorg je ervoor 

dat je nog steeds topfit bent als het zaalseizoen opnieuw van start gaat.  

 Jeugdspelers worden technisch en tactisch beter.  

 Ook op mentaal vlak zullen spelers sterker worden. Geen coach, geen vervangingen, 

… jullie moeten samen de problemen oplossen!  

 

Voorstelling beachcommissie Beachvolley Antwerpen 

  

Algemeen coördinator Danny Lyssens – Jolien Schuermans 

Afvaardiging Vlaamse beachcommissie Liesbet Van Breedam 

Organisatie provinciale beachtornooien Simon Hermans – Jolien Schuermans 

Trainerskorps selectiewerking  MU14 1ste jaars : Jolien Schuermans – Lana Mees 

 MU14 2de jaars : Simon Hermans 

 MU16/MU18 : Simon Hermans 

 JU14 1ste jaars : Dries De Bie 

 JU14 2de jaars : Bob Douwen 

 JU16/JU18 : Bob Douwen 

Start2Beachvolley Liesbet Van Breedam 

Promotie & communicatie Jolien Schuermans 

U kan de personen van ons team bereiken via : volleyantwerpen.beach@gmail.com  

mailto:volleyantwerpen.beach@gmail.com
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NIEUW : ORGANISATIE TORNOOIEN  

 

Dit seizoen stellen we de organisatie om tornooien te organiseren open voor iedereen binnen 

onze provincie! 

Waarom een tornooi organiseren?  

 Voor je spelers en speelsters! 

Tornooien spelen is leuk! Er wordt gewerkt aan de conditionele factor, maar ook 

technisch en tactisch krijgen spelers de kans zich te verbeteren tijdens 

beachtornooien.  

 Voor je clubkas!  

Voor elke deelnemende ploeg ontvang je een bijdrage van €10 en voor een 

seniorenploeg €15 (bedragen 2019, dit kan mogelijks nog wijzigen). 

Ook alle andere inkomsten van comsumptie’s, plaatselijke sponsors, subsidies, enz. 

zijn volledig voor de organiserende club.  

 Voor een hogere score bij het jeugdsportfonds!  

 Om het beachvolleybal mee in de kijker te zetten en te promoten in onze provincie!  

Hoe organiseer je een tornooi?  

 Heb je beachvelden aan je sporthal? Organiseer je reeds een tornooi op een 

zandvlakte? Heb je een andere geschikte locatie?  

 Neem contact op met Beachvolley Antwerpen via volleyantwerpen.beach@gmail.com  

 Sluit een overeenkomst af met de beachcommissie, zie bleubook.  

 Promoot je tornooi!  

 

 Inschrijvingen gebeuren via de nationale website. De organiserende club moet zich 

hier niets van aantrekken.  

 Wedstrijdschema’s en wedstrijdbladen worden door de beachcommissie opgesteld. 

De organiserende club vult de uitslagen rechtstreeks digitaal in.  

 De spelers/speelsters zijn ook de scheidsrechters en puntentellers. 

 Als organiserende club dien je wel de wedstrijdschema’s te uploaden.  

 Bezorg je factuur aan de beachcommissie en ontvang jouw bijdrage vanuit Volley 

Antwerpen.  

HEB JE ZIN OM OOK EEN TORNOOI TE ORGANISEREN? 

BEKIJK ONS BLEUBOOK EN NEEM CONTACT OP MET DE BEACHCOMMISSIE!! 

 

 

mailto:volleyantwerpen.beach@gmail.com
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Open trainingen 2020 

Wat : Open trainingen voor iedereen die graag wilt proeven van beachvolleybal en interesse 

heeft om aan te sluiten bij de beachselectiewerking van Volley Antwerpen.  

 

Wanneer :  

 

zaterdag 4 april 2020 zondag 5 april 2020 

13.00u – 14.30u   MU14 1ste jaars 13.00u – 14.30u   JU14 1ste jaars 

14.30u – 16.00u   JU14 2de jaars 14.30u – 16.00u   MU14 2de jaars 

16.00u – 17.30u   MU16/MU18 16.00u – 17.30u   JU16/JU18 

 

Waar : Beachterreinen ’t Kapelleke, @ Herenthout 

 

MEER INFO & MOGELIJKHEID TOT INSCHRIJVEN VOLGT LATER! 

 

Selectiewerking beach 2020 

Wat : Trainingen voor geselecteerde spelers waar we de ontwikkeling van potentiële 

beachvolleybalspelers willen verfijnen. Er wordt aandacht geschonken aan de specifieke 

beachvolleybaltechnieken en tactische aandachtspunten.  

 

Wanneer : 

 

WIE WANNEER TRAINER 

MU14 1ste jaars woensdagavond Jolien Schuermans – Lana 

Mees 

MU14 2de jaars vrijdagavond Simon Hermans 

MU16/MU18 vrijdagavond Simon Hermans 

JU14 1ste jaars vrijdagavond Dries De Bie 

JU14 2de jaars woensdagavond Bob Douwen 

JU16/JU18 woensdagavond  Bob Douwen 

 

Waar : 

 

Beachvelden ‘De Leunen’ @ Geel 

Beachvelden ’t Kapelleke @ Herenthout 
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NIEUW : Start2Beachvolley  

 

Na onze succesvol project ‘Start2Volley’ in de zaal zullen we dit ook doortrekken naar het zand. 

Onder leiding van Liesbet Van Breedam organiseren we dit jaar voor het eerst 4 

Start2Beachvolleybaltrainingen! Verspreid over de provincie zullen we 4 trainingsmomenten 

aanbieden.  

Een training bestaat uit 45’ training en 45’ spelvormen.  

 

MEER INFO & MOGELIJKHEID TOT INSCHRIJVEN VOLGT LATER! 

 

 

 

  

 


