Hoe deelnemen aan de Vlaamse kampioenschappen jeugd in Zeebrugge dd 28 en 29 juli
2018 en Belgische kampioenschappen van 9 augustus in Knokke.

De Vlaamse kampioenschappen willen de beste teams van Vlaanderen uitnodigen voor een
tornooi op zaterdag (U12 en U16) 28 juli en zondag (U14 en U18) 29 juli, teneinde een week
later (donderdag 9 augustus) deel te nemen de Belgische kampioenschappen in Knokke. In
Zeebrugge streven we naar 16 teams per reeks
Interessante info:
U12 (geboren 2007- en later)
U14 (geboren 2005 - en later)
U16 (geboren 2003- en later)
U18 (geboren 2001- en later)
Hoe deelnemen aan de Vlaamse kampioenschappen?
1. Je behoort tot de beste teams van je provincie: je zal worden uitgenodigd door de
beachverantwoordelijke van je provincie. Elke provincie beschikt per categorie over 2
eigen plaatsen. Jezelf aanprijzen kan altijd bij de provinciale beachverantwoordelijke.
Ten laatste 22/7 willen wij het weten.
2. Je behoort tot de betere teams van je provincie. Dan heb je ongetwijfeld punten
verzameld op jeugdtornooien binnen en buiten je provincie. Over alle provincies heen
zal een klassering worden gemaakt. Wie daar behoort tot 6 beste plaatsen, heeft
garantie tot deelname. Nu te weinig punten: schrijf je volgend seizoen in voor meer
deelnames aan jeugdtornooien! Ten laatste 23/7 laten wij weten hoe de klassering eruit
ziet.
3. Je vindt je niet terug in de eerste 2 mogelijkheden. Nog niet getreurd: je kan je
inschrijven op de website van Belgium beach (afdeling divisie) en bij vrije plaatsen
kan je worden uitgeloot tot deelname. Vergeet niet: zonder beachregistratie kunnen
wij niets voor je betekenen. Volboeken kan tot donderdag 26 juni om 12 uur.
4. De deelname is gratis. Onverantwoorde afwezigheden zullen worden bestraft door de
Vlaamse beachcommissie.
Hoe deelnemen aan de Belgische kampioenschappen?
1. Vlaanderen beschikt over 3 vrije plaatsen op de Belgische kampioenschappen U14,
U16, U18. Op het podium staan bij de Vlaamse kampioenschappen biedt je de
mogelijkheid om deel te nemen.
2. Een ploeg die op het podium stond, kan/wil niet deelnemen. Dan spreken wij de
volgende in de klassering aan. Enz.
3. De Franstalige vleugel krijgt zijn voorbehouden plaatsen niet ingevuld. Vlaanderen
krijgt dan extra mogelijkheden tot delegeren van teams.
4. Je vindt je niet terug in de eerste 3 mogelijkheden. Nog niet getreurd: je kan je
inschrijven op de website van Belgium beach(afdeling divisie) en bij vrije plaatsen
kan je worden uitgeloot tot deelname.

De deelname is gratis. Onverantwoorde afwezigheden zullen worden bestraft door de
Vlaamse beachcommissie.
Meer info en contact :
http://www.belgiumbeachvolley.be/nl/divisie
hermanderycke57@gmail.com of 0495/709474 (na de werkuren tot 22 uur en in het
weekend).

