aankondiging
11e editie Beachpower!
Beachvolleybal toernooi
Zaterdag 16 mei zal het alweer de 11e keer zijn dat
Beach Club Katwijk het Beachpower! Beachvolleybal
Toernooi organiseert. Het strand in Katwijk tegenover
de witte Kerk en voor strandpaviljoen “het Strand”,
“Zomers” en strandpaviljoen “Zee en Zon” zal dan
weer vol staan met volleybalnetten. En dit keer niet op
Hemelvaartsdag, maar op de zaterdag erna.
Beginners en gevorderden
Mooi dit jaar is om te zien
dat het recreatieve 4 tegen
4 toernooi weer terug is.
De teams bestaan uit
vrienden, families en andere
sportievelingen die een dagje
strand combineren met potjes beachvolleybal. Dat geldt ook voor
het succesvolle 2 tegen 2 toernooi waar met dames, heren en mix
teams gespeeld gaat worden op de niveaus laag, midden en hoog.

Jeugd
Uiteraard is er ook plek voor de jeugdteams in de leeftijdsklassen
tot 14, tot 16 en tot 18 jaar en de allerkleinste beachvolleyballertjes, namelijk de mini’s (6- tot 12-jarigen). Na het grote succes
van afgelopen jaren zal dit alweer de 6e keer zijn dat deze jongste
volleyballertjes meedoen.
Bij de jeugd tot 18 jaar zal er gestreden worden om punten voor het
Nederlandse jeugdkampioenschap beachvolleybal wat later in het
jaar zal plaatsvinden in Scheveningen. In de ochtend heb je kans dat
je zelfs tegen een van deze topteams gaat spelen. In de middagpoule
wordt op eigen sterkte verder gespeeld. Er zitten jongens en meisjes
die al op een zeer hoog niveau spelen. Echt top van Nederland in hun
leeftijdsklasse. Kortom voor iedereen is er wel iets te doen. Zelfs als
toeschouwer kun je onder het genot van een hapje en een drankje de
hele dag genieten van al dat volleybal geweld.

1e Divisie
Dit jaar beloofd in ieder geval
weer extra spectaculair te
worden omdat na een jaar
afwezigheid het op een na
hoogste niveau van beach
volleyal weer acte de presence
zal geven in Katwijk. Twee jaar geleden waren al spelers aanwezig
die daarna op EK en WK gespeeld hebben. Wie weet welke
aanstormende toppers op 16 mei in Katwijk te zien zullen zijn.

Junior
Beachcircuit
2015
In het Junior Beachcircuit kun
je beachvolleyballen op jouw
niveau! Het Junior Beachcircuit
is er voor jeugd in de leeftijd
van 11 tot 18 jaar. Elke regio
heeft een circuit met toernooien waar jij met jouw vrienden

KW!-Label

aan mee kan doen. Gezellige en

Als een van de 1e organisaties met het prestigieuze KW!-Label,
is ook in 2015 het KW!-Label toegekend aan het Beachpower!
beachvolleybaltoernooi. Het KW! Label is een onafhankelijk
kwaliteitskeurmerk die door Katwijk Marketing gegeven wordt aan
grootschalige evenementen die de gemeente Katwijk positief op
de kaart zetten in de regio of zelfs landelijk en daarbij samenwerkt
met andere organisaties om dat doel te bereiken.

leuke toernooien op het strand
of een beachvolleybalaccommodatie, er zijn veel plekken
waar je terecht kunt.

Meedoen
Uiteraard kun je zelf ook mee doen! Twijfel niet om contact met ons
op te nemen als je geen speelmaatje hebt. Er zijn genoeg deelnemers die beschikbaar zijn en graag met je willen meespelen.
Mocht je nu twijfelen of je wel goed genoeg bent, kom dan op
maandag of dinsdag naar het strand om een training bij te wonen.
Dan zul je zien dat het een leuke / gezellige sport is en zal je zeker
mee willen doen met het toernooi.
Meer informatie is te vinden op www.beachclubkatwijk.nl Je kunt je
daar ook inschrijven voor het toernooi of de trainingen.

Hieronder vind je de link naar
de agenda voor 2015. Zet
de data vast in je agenda en
meld je aan. Na afloop van
elk toernooi wordt ook hier
de ranking gepubliceerd.
http://www.volleybal.nl/beachvolleybal/
toernooien-spelen/junior-beachcircuit
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