nieuwsbrief
Beach Volleyball
Circuit Scheveningen
Traditiegetrouw wordt het seizoen van het Beach
Volleyball Circuit met een aantal weekenden in
Scheveningen afgesloten. Vanaf 9 augustus tot
en met 24 augustus is het Beach Volleyball
Circuit te vinden op het Scheveningse strand.
Vorig jaar hebben sommige leden één van de weekenden in
augustus deelgenomen aan het Beach Volleyball Circuit.
Inschrijven kan in de
categorieën die je van de
Beachvolleybal circuit gewend
bent, van 2x2 Hoog tot 4x4
recreatief. Tot een week
voorafgaand ontvang je
daarnaast ook nog 2,50 euro korting per persoon op je inschrijving
via www.beachvolley.nl/scheveningen

15 tot en met 17 augustus: NK Beach Volleyball
De zestien beste heren – en dames teams strijden om zich uiteindelijk te laten kronen tot Nederlands Beach Volleyball Kampioen.
In 2013 maakten twee teams hun favorietenrol op het NK Beach
Volleyball meer dan waar. Bij de dames werden Sanne Keizer &
Marleen van Iersel tot Nederlands Kampioen gekroond. Bij de
heren sloten Robbert Meeuwsen en Alexander Brouwer een top
seizoen af met de Nederlandse titel, nadat ze eerder dat jaar ook
Wereldkampioen waren geworden.
Toegang is het hele weekend gratis, dus kom gezellig kijken.
Ga voor meer informatie naar www.nkbeachvolleyball.nl

23 augustus: Prijsuitreiking CheapTicket.nl
Beach Life ranking
Ieder team dat zich inschrijft voor een toernooi van het Beach
Volleyball Circuit doet automatisch mee aan de CheapTickets.
nl Beach Life ranking. Deze ranking is een totaalklassement van
de hele zomer. Alle prijswinnaars
worden tijdens het laatste weekend
in Scheveningen in het zonnetje
gezet en ontvangen een mooi
prijzenpakket. Dit jaar zal op zaterdag 23 augustus de prijsuitreiking
plaatsvinden. Wat er dit jaar
allemaal in het prijzenpakket zit, houden we nog even geheim.

zaterdag
6 september a.s.
eindtoernooi
Beach Club
Katwijk!
Binnenkort meer informatie
op beachclubkatwijk.nl

See u @ the beach!
Organisatie Beach Volleyball Circuit

1e BVL groot succes
Donderdag 7 augustus was voor onze vereniging de eerste thuiswedstrijd in het kader
van de beachvolleybalverenigingen-league (BVL).
De BVL is een competitieformaat waarbij van elke vereniging door drie heren en drie dames 2 heren-,
2 dames- en 2 mixwedstrijden gespeeld worden. De BVL is gestart in 2012 in Amsterdam en dit jaar
doet BCK voor het eerst mee. Dit jaar zijn er 8 teams verdeeld over 2 poules van 4 teams. Na de
poulefase wordt een eindronde gespeeld voor plaats 1 m 8. Begin juli werd de eerste strijd door BCK
geleverd tegen WHV uit en in Asperen en BCK. De pioniers van BCK waren Rene, Berend, Robert,
Samuël, Chantal, Nienke, Jessie. Ondanks fors verlies toch een dameswedstrijd gewonnen, uitslag
wedstrijden Asperen-BCK 5-1. Op de 7e augustus volgde zogezegd de eerste thuiswedstrijd en wel
tegen Armixtos Beach uit Amsterdam. Jessie en Samuël waren er dit maal niet bij vanwege vakantie
met hun ouders. Daarentegen waren Marcel en Ilse wel van de partij. Voor Ilse die nog nooit een
competitiewedstrijd zaal of beach gespeeld heeft een vuurdoop en wat voor een. Nadat zij haar
mixwedstrijd samen met Marcel met 21-13 en 21-16 won, won ze met Chantal haar dameswedstrijd
met 21-18 21-14. Ook de anderen wonnen bijna allemaal. Slechts Berend, die op zijn verjaardag de
tegenstander trakteerde op twee overwinningen, kon helaas niet winnen, maar die speelde dan ook
twee keer tegen hun sterkste spelers. Uitslag BCK-Armixtos 4-2. Komende donderdag 14 augustus
speelt BCK tegen BeeVeeStrand2 in Katwijk. Zij staan tweede in de poule en BCK derde, op papier
zijn zij dus sterker. Echter bij winst van BCK kan BCK in de halve finale komen.
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