
 
 

Beachvolleybal bij VolecoBEACH  

 

Deze zomer hoef je je niet te vervelen! Zowel leden van VOLECO als niet-leden kunnen bij VolecoBEACH terecht om 
beachvolleybal training te volgen. Ook als je nog nooit hebt gevolleybald, is beachvolleybal de ideale sport om 
sportief en gezellig bezig te zijn in de zomer. Vanaf april zijn we te vinden op onze prachtige beachvolleybal-
accommodatie te Lekkerkerk. Deze zomer hebben we voor iedereen een geschikte trainingsgroep. Leg je zonnebrand 
en zonnebril maar vast klaar! 

 

 
Jeugd 5 t/m 12 jaar (Geboren op of na 01-01-2004) 

De jeugdige spelers en speelsters van 5 t/m 12 jaar, die volgens de Cool Moves Volleybal (CMV) methode 
volleybal leren, kunnen in de zomer de zaal verruilen voor de zandbak en doorgaan met beachvolleybal. 
Ook als je nog nooit hebt gevolleybald is dit de ideale methode om te starten met deze stoere 
buitensport. De leermethode waarvan in het zand gebruik gemaakt wordt, is het Kadijk Beachvolleybal 
Start System (KBSS). Je kunt er voor kiezen om alleen te trainen, maar ook de toernooien, waarbij 
iedereen op zijn/haar eigen niveau speelt, zijn erg leuk.  

 

Jeugd 13 t/m 18 jaar 

Jongens en meisjes van 13 t/m 18 jaar, met en zonder volleybalervaring, kunnen deze 
zomer beachvolleyballen en van goed opgeleide trainers training krijgen. Naast de 
trainingen kun je ervoor kiezen om deel te nemen aan toernooien, waar je speelt tegen 
jongens of meisjes uit jouw leeftijdscategorie. 
<19 jaar – Geboren op of na 01-01-1998 
<17 jaar – Geboren op of na 01-01-2000 
<15 jaar – Geboren op of na 01-01-2002 

 

VolecoBEACH Team PLUS 

Ben je een (zaal of beach)volleybaltalent tussen de 10 en 18 jaar, heb je ambities en wil je 
een hoger niveau bereiken? Dan is VolecoBEACH Team PLUS misschien iets voor jou. Je 
kunt je hiervoor inschrijven en na een selectietraining kijken wij of je hiervoor in aanmerking 
komt. Ben je geselecteerd, dan ga je 2x in de week trainen op hoog niveau. We verwachten, 
dat je deel gaat nemen aan minimaal 3 toernooien van het Junior Beach Circuit. Net zo als 
de andere trainingsgroepen is VolecoBEACH Plus zowel voor VOLECO-leden als voor niet 
VOLECO-leden. 

 

*NIEUW* Trainingsgroep 'Jong Volwassenen'  

VolecoBEACH start dit seizoen met de nieuwe trainingsgroep 'Jong Volwassenen'. Deze training zal onder 
leiding staan van William Klaver en is specifiek bedoeld voor de echt fanatieke beachvolleyballer(ster). Heb 
jij de drive om hard te trainen en wil je je beachvolleybaltechnieken verbeteren? Meld je dan nu aan.  
Leeftijdscategorie: geboren vóór 1-1-1998.  
Training: maandagavond; 20.00 – 21.30 uur, vanaf 2 mei 2016 

 

Vrij beachen 

Voor (beach)volleybal liefhebbers uit de regio bieden wij het basislidmaatschap aan. Voor 25 euro per seizoen kan er onbeperkt 
gebruik worden gemaakt van de beachvelden. Via de website kan er een veld worden gereserveerd, waar je vervolgens met andere 
VolecoBEACH leden wedstrijden kan spelen. 

 

Informatie en aanmelden 
Ben je enthousiast geworden en wil je je direct aanmelden voor een trainingsgroep of voor de selectietraining, klik dan HIER.  
Kijk op de site voor meer informatie.  
 

www.volecobeach.nl 

http://www.volecobeach.nl/index.php/jeugd/beachteam-5-12-jaar
http://www.volecobeach.nl/index.php/jeugd/beachteam-13-17-jaar
http://www.volecobeach.nl/index.php/jeugd/beachteam-plus
http://www.volecobeach.nl/index.php/senioren/trainingsgroep-jong-volwassenen
http://www.volecobeach.nl/index.php/vereniging/lid-worden
http://www.volecobeach.nl/index.php/vereniging/lid-worden
http://www.volecobeach.nl/

