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Beachvolleyballandschap in België
o Nationaal competitie: tornooiweekends over heel België (Vb. Leuven beach)
o Vlaams competitie: wordt georganiseerd door de verschillende
provincies. Met de Vlaams-Brabantse beachcommissie organiseren we
zo 10 tornooiweekends.
Wat doet de Vlaams-Brabantse beachcommissie?
o Beachvolleybal promoten
o Beachcompetitie organiseren voor senioren en jeugd binnen de provincie
o Selectie U14 uitbouwen
Doelstellingen preselectiedag:
o Kinderen laten kennismaken met beachvolleybal
o Een selectiegroep samenstellen
Doelstelling selectiegroep:
o Gestructureerde beachopleiding geven (ook op de tornooien)
o Voorbereiden op Vlaamse selectie
De selectiegroep is niet definitief:
o Afvallen is mogelijk
o Instroom is mogelijk
Voor vragen en opmerkingen slechts één adres: info@beachbrabant.be
Selectie team:
o Gids: Dries Koekelkoren
o Hoofdtrainer: Ellen Verheyden (ellenverheyden@hotmail.com)
o Trainers:
§ Lina Rampelberg (PCQ Opwijk)
§ Jens De Boeck (VC Wolvertem)
§ Jonas Stiers (VC Wolvertem)
§ Niels Derveaux (Lizards Lubbeek)
o Coördinator: Guy Beken 0495/533049 (enkel in nood)
Hoe wordt er geselecteerd?
o Motivatie
o Talent
o aanwezigheid
Geselecteerden en niet-geselecteerden krijgen een mail.
Planning voor de geselecteerden:
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1/mei
11/mei
12/mei
25/mei
26/mei
30/mei
22/jun
29/jun
30/jun

Stage 1 Opwijk (10u-15u)
Tornooi Wolvertem (jongens)
Tornooi Wolvertem (meisjes)
Tornooi Lubbeek (meisjes)
Tornooi Lubbeek( jongens)
Stage 2 Wolvertem (10u-15u)
Stage 3 Lubbeek (10u-15u)
Tornooi Opwijk (jongens)
Tornooi Opwijk (meisjes)

Wo
Za
Zo
Za
Za
Zo
Za
Ma
-

-

3/jul
6/jul
7/jul
20/jul
27/jul
28/jul
3/aug
12/aug

Stage 4 Lubbeek (10u-15u)
Tornooi Lubbeek (jongens)
Tornooi Lubbeek (meisjes)
Stage 5 Wolvertem (10u-15u)
Vlaamse jeugd finales in Maaseik
Vlaamse jeugd finales in Maaseik
Stage 6 eventueel
Belgische jeugd finales in Knokke

De Brabantse beachcommissie zorgt voor de inschrijving (en ook de betaling)
voor de tornooien van de selectieploegen en de trainers bepalen wie met wie
zal spelen.
Op elk tornooi, waar selectieploegen mee doen zal een selectietrainer
aanwezig zijn.
Iedereen die voor een tornooi niet geselecteerd is kan zelf inschrijven voor
om het even welk tornooi en met om het even wie spelen.
Soms is het moeilijk om een partner te vinden: je mag gerust een zoekertje
sturen naar info@beachbrabant.be
Volgend weekend tornooi in Opwijk. Inschrijven kan tot woensdag 12u.

