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DE JEUGDBEACH KOMPETITIE 2023 

Voor het beachseizoen 2023 zijn er toch weer een paar 

aanpassingen. In deze nieuwsbrief lees je er alles over. 

Vanaf 2023 is het de bedoeling om: 

• een reglement te hanteren dat voor heel Vlaanderen hetzelfde is 

• op de Vlaamse en Nationale finales de beste ploegen laten spelen 

• jeugd de kans geven om makkelijker door te groeien naar de 

seniorenreeksen 

• te voorkomen dat in foute reeksen wordt ingeschreven om meer 

punten te verdienen 

• … 

 

VLAAMSE JEUGDBEACHTOUR 

Vanaf 2023 spreken we niet meer over “provinciaal kampioenschap” 

maar over de VLAAMSE JEUGDBEACHTOUR met één regelement 

voor heel Vlaanderen. Je kan dit natuurlijk terugvinden op onze website. 

 

KLASSEMENT 

Er bestaat, voor elke leeftijdscategorie, voor heel Vlaanderen, nog één klassement. Of je nu een 

tornooi speelt in Limburg, aan zee of in onze provincie; alle uitslagen samen vormen het VLAAMS 

JEUGDKLASSEMENT.    

De spelers/speelsters van een ploeg krijgen punten in de reeks waar ze deelnamen + de reeks waar 

de oudste qua leeftijd toe behoort + alle tussenliggende 

reeksen. Een voorbeeld: als een U14 samen met een U16 in 

een U18 reeks speelt dan zullen beiden punten krijgen in het 

U18 en U16 klassement; niet in het U14 klassement. Let op, in 

elke reeks kunnen evenveel punten verdiend worden. 

Jeugd die mee doet in een seniorenreeks (provinciaal, divisie, 

challenge of pro) krijgen punten in het Nationaal senioren 

klassement en in het Vlaams jeugdklassement.  Extreem 

voorbeeld: als een U14 samen met een U16 in de challenge 

reeks speelt zullen beiden punten krijgen voor het Nationaal 

beachklassement voor senioren en voor het Vlaams 

jeugdklassement in de U18 en de U16 reeks. 
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JEUGDBEACHTOUR 

19-20/8  
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BEREKENING VAN DE PUNTEN 

De individuele punten zullen 

berekend worden door de som 

te nemen van de 6 beste 

resultaten binnen een periode 

van 1 jaar.  

De punten van 2022 zullen dus 

ook dit jaar nog even meetellen. 

De te verdienen punten zijn 

echter vanaf dit jaar, in alle 

reeksen, hoger en bijgevolg 

zullen, vrij snel, enkel nog de 

punten die in 2023 behaald 

worden van belang zijn. 

 

INSCHRIJVEN KAN TOT ? 

Voor VLAAMSE JEUGDBEACHTOUR kan er ingeschreven worden tot dinsdag 23u59. 

De schema’s zullen dus sneller gekend zijn zodat iedereen gemakkelijker een planning kan maken. 

 

FINALES 

De finales van de VLAAMSE JEUGDBEACHTOUR zullen doorgaan op 12 en 13 augustus 

(onder voorbehoud).  

Enkel spelers en speelsters die lid zijn van Volley Vlaanderen en in 2023 aan minstens 3 

toernooien (van de Geberit beachtour of de Vlaamse beachtour senioren of jeugd) hebben 

deelgenomen komen in aanmerking om deel te nemen aan de finales van de Vlaamse 

jeugdbeachtour. 

Voor de finales worden de ingeschreven teams gerangschikt volgens het Vlaams 

Jeugdklassement. 

Men moet minstens één keer hebben deelgenomen aan de reeks waarvoor men inschrijft. 

 

De NATIONALE JEUGDFINALES zullen doorgaan op 19 en 20 augustus. 

Aan de nationale jeugdfinales mogen voor de Vlaamse vleugel per reeks 3 ploegen 

deelnemen: 

• Het team dat, na de Vlaamse finales, eerste staat voor de reeks in het Vlaams 

jeugdklassement en minstens één keer heeft deelgenomen in die reeks.  

• De teams die 1ste en 2de eindigden op de finales van de Vlaamse jeugdbeachtour 

voor die reeks. 

• Indien er open plaatsen zijn worden die ingenomen door de ploegen die 3de, 4de … 

eindigden op de finales van de Vlaamse jeugdbeachtour voor die reeks. 
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LEARN2BEACH 
▪ Voor jongens en meisjes, geboren in 2012, 2013 en 2014. 

 

▪ Individueel gratis inschrijving via onze site: www.beachbrabant.be 
 

▪ Eerst voorzien we een korte training waardoor onze selectietrainers het niveau van de 

kinderen kunnen bepalen. 
 

▪ Mogelijke niveaus: 

o Niveau 0: alles mag met vangen en gooien 

o Niveau 1: opslag van achter gepaste afstand + vangen en spelen 

o Niveau 2: enkel receptie/verdediging mag nog gevangen worden 

o Niveau 3: geen extra toelatingen 
 

▪ Daarna spelen we een tornooi en rekenen we op de hulp van enkele ouders om de 

wedstrijdjes in goede banen te leiden. Natuurlijk zijn de selectietrainers aanwezig om 

mee te helpen. 

 

Ma 1/05 Haacht Beach Haacht 

Zo 14/05 Zoutleeuw VoLanZo 

Zo 28/05 Tielt-Winge BVS Aarschot 

Za 10/06 Lubbeek Lizards 

Zo 25/06 St.-P.-Leeuw VC Zuun 

Zo 2/07 Lubbeek Velvoc Veltem 

 

 

 

 

 

http://www.beachbrabant.be/
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SELECTIE 
Vanaf dit jaar zullen we op 4 locaties wekelijks selectietrainingen organiseren: Merchtem, 

Haacht, Lubbeek en Lennik. 

Alle jongens en meisjes, geboren in 2010 EN 2011, kunnen inschrijven om deel te nemen aan 

de preselecties die zullen doorgaan op: 

24/4 in Merchtem 

25/4 in Lennik 

27/4 in Lubbeek 

28/4 in Haacht 

Voor de selectie wordt er hoofdzakelijk gekeken naar motivatie en beweeglijkheid op het zand. 

Lengte is zeker geen selectienorm. 

Inschrijving voor deze preselecties kan op onze site: 

https://beachbrabant.be/inschrijving_detectie_selectie.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MET DANK AAN: 

s p o r tma a t  

BEACHCOMMISSIE Vlaams-Brabant 
info@beachbrabant.be 
www.beachbrabant.be 

https://beachbrabant.be/inschrijving_detectie_selectie.html

