INSCHRIJVINGSBRIEF BEACHVOLLEY 2022

VOORSTELLING MEZHO BEACH
Traditioneel stopt het indoor-volleybalseizoen in mei en tot de herstart midden augustus
dienen vele volleyballers op zoek naar andere bezigheden en sporten. Beachvolleybal is
daarom de ideale aanvulling om ook in de zomermaanden, wanneer het volleyballen in de
zaal is afgelopen, je volleybalskills en conditie te onderhouden en verbeteren.
Na de succesvolle introductie van het beachvolleybal in de regio Mechelen-Zemst
afgelopen zomer, gaan we in 2022 verder op de ingeslagen weg: ook deze lente en zomer
zal MeZHo beachclub (een gezamenlijk project van Mavoc Mechelen en HZ93) een ruim
beachvolleybalaanbod creëren, bestaande uit trainingen voor jeugdspelers, verhuur van
beachvelden voor volwassenen en de organisatie van enkele beachvolleybaltornooien.
In eerste instantie richt het aanbod van MeZHo beach zich naar de spelers van de twee
oprichtende clubs, maar ook spelers uit andere clubs uit de regio zijn natuurlijk welkom om
deel te nemen.
Meer info over het project vind je ook op onze website www.mezhobeachclub.be

CONCREET AANBOD JEUGD 2022
Deze zomer organiseren we wekelijks 1-2 trainingen voor alle jeugdspelers vanaf
geboortejaar 2013 tot geboortejaar 2003. Er zal worden rekening gehouden met de
examenperiode voor de oudere spelers.
U12 TOT U14
Voor onze jongste jeugdspelers zal de focus liggen op het verder verbeteren van de
basistechnieken in het volleybal, gecombineerd met beachfun en aangevuld met een
introductie tot bepaalde beachtechnieken.
U16 TOT U20
Voor de oudere jeugdspelers worden volwaardige beachtrainingen georganiseerd, waarbij
volledig conform de geldende beachtechnieken en -tactieken zal worden getraind. Hier kan
je vanaf dit seizoen kiezen voor volgende opties:

-

FUN-1: 1 training per week
FUN-2: 2 trainingen per week
TOP-2: 2 intensievere trainingen per week, met extra focus op deelname aan
de provinciale competitie/tornooien.

TRAININGSSCHEMA 1/5 TOT 15/8
Gebaseerd op de antwoorden uit de bevraging van de ouders van de jeugdspelers van
Mavoc en HZ93, is volgend trainingsschema opgesteld. De exacte trainingslocatie zal worden
meegedeeld bij de start van de trainingen:

Meisjes U18/U20
°2003-2006

VR 18u-20u (Hoofd)

Strand Hofstade of iHAM Mechelen

DI 18u-20u

Strand Hofstade of iHAM Mechelen

Jongens U18/U20
°2003-2006

VR 18u-20u (Hoofd)

Strand Hofstade of iHAM Mechelen

DI 18u-20u

Strand Hofstade of iHAM Mechelen

Meisjes en jongens U16
°2007-2008

MA 19u-20u30

Strand Hofstade of iHAM Mechelen

DO 19u-20u30 (Hoofd)

Strand Hofstade of iHAM Mechelen

Meisjes en Jongens U14
°2009-2010

MA 17u30-19u (Hoofd)

Strand Hofstade of iHAM Mechelen

WO 18u-19u30

Strand Hofstade of iHAM Mechelen

Meisjes en jongens U12
°2011-2013

DO 17u30-19u

Strand Hofstade of iHAM Mechelen

Tijdens de trainingsmomenten zal worden gewerkt in kleinere groepjes, zodat iedereen kan
trainen volgens zijn of haar niveau.
Gemotiveerde spelers U12 die toch een tweede training wensen kunnen contact opnemen
om de mogelijkheden te bespreken.
TRAINERS
Voor het organiseren van de trainingen doet MeZHo beach beroep op trainers uit het
trainerskorps van Mavoc en HZ93, dat wordt aangevuld met externe beachtrainers die hun
sporen hebben verdiend in het (beach)volleybal. We stellen deze even aan u voor:
Bert Derkoningen
Profvolleyballer 2007-2015
(Maaseik)
4x Landskampioen
Ex-international
Gedreven beach speler
Speler en trainer bij HZ93

Nina Coolman
Profvolleyballer 2010-2016
(Paris & Asterix)
Ex-international
2x Landskampioen
Speelster VC Oudegem
4e plaats Belgian Beach
championship

Seppe Bautmans

Linde Hervent

Speler Feniks Haacht (Nat 1)
Ex-jeugdspeler HZ93
Belgisch kampioen jeugd
Gediplomeerd trainer
Leerkracht LO

Speelster Noorderkempen
2x Landskampioen
9e plaats Belgian Beach
Championship
Gediplomeerd trainster

Bavo Mees
Speler Booischot (Nat 1)
Ex-jeugdspeler HZ93
13e Belgian Beach
Championship

Wim Deville
Ex-Liga-speler
Vice-landskampioen
Speler HZ93
Gediplomeerd trainer
Steeds de grootste op het
veld

LIDGELD
Voor deelname aan het aanbod van MeHZo beach wordt een apart lidgeld gevraagd, dat
losstaat van het lidgeld voor het zaalvolleybalaanbod van Mavoc en HZ93. Dit lidgeld omvat
verzekering via Volley Vlaanderen, 15 weken trainingen en een T-shirt van de beachclub.
FUN:

1 training per week: 90 eur

2 trainingen per week: 130 eur

TOP:

2 trainingen per week: 150 eur (inclusief persoonlijk MeZHo-wedstrijdtruitje)

Het lidgeld schrijf je over op de MeZHo-rekening BE30 7350 5871 6411 met mededeling
“BEACH + NAAM DEELNEMER”: (merk op: dit is een andere rekeningnummer dan gebruikt
voor het zaalseizoen!)
Het inschrijvingsgeld tot de tornooien (zie verder) is niet inbegrepen in het lidgeld.

INSCHRIJVINGSPROCEDURE
Inschrijven doe je via het invullen van het inschrijvingsformulier op de website
www.mezhobeachclub.be.
Wanneer je twijfelt in welke reeks je dient in te schrijven, of het vermelde trainingsmoment
past niet in je agenda: neem contact op om dit te bespreken.
De plaatsen per groep zijn beperkt en we zullen indien nodig voorrang geven volgens
inschrijvingstijdtip. Vanaf 10 april zal er ook reclame gemaakt worden naar spelers van
andere clubs dan Mavoc en HZ93. Reserveer dus tijdig je plaatsje.

COMPETITIE EN TORNOOIEN
Gedurende de zomermaanden worden er wekelijks beachvolleybaltornooien georganiseerd
in Vlaanderen:
OFFICIELE TORNOOIEN
De provinciale beachcommissies van Volley Vlaanderen organiseren een
beachvolleycompetitie voor zowel jeugdspelers als volwassenen, met wekelijks een tornooi.
Deze tornooien worden gespeeld 2 tegen 2. Merk op dat je apart kan inschrijven voor elk
tornooi en je voor deze officiele tornooien niet steeds met dezelfde partner hoeft te spelen, je
kan dus voor elk tornooi een andere partner kiezen. Tijdens het tornooi zelf speel je uiteraard
wel steeds met dezelfde partner.
Tornooien Vlaams-Brabant:
Al enkele jaren organiseer de beachcommissie Vlaams-Brabant met succes meerdere
tornooien verspreid over de provincie. Voor 2022 zijn er weer enkele leuke locaties
bijgekomen en kan je elke week van midden april tot eind augustus aan een tornooi
deelnemen.

Eén van deze tornooien wordt ook georganiseerd door MeZHo, en dit op 25 en 26 juni op
het strand van Hofstade, voor alle leeftijden.
De volledige kalender is terug te vinden op de website van beachbrabant:
https://beachbrabant.be/kalender.html
Tornooien Antwerpen:
Vanaf 2022 is er ook een beachcommissie voor de provincie Antwerpen, en ook hier
worden verspreid over de provincie een 10-tal beachvolleybaltornooien georganiseerd.
Twee van deze tornooien worden georganiseerd door MeZHo:

-

Op 28 en 29 mei in iHam Mechelen, voor U16 leeftijd.
Op 31 juli vinden de provinciale finales plaats op het douaneplein in
Mechelen

De volledige kalender is hier terug te vinden: https://sites.google.com/view/antwerpenvolley/beach
Inschrijvingsprocedure tonooien:

1) Om te kunnen inschrijven aan een tornooi dien je eerst een
beachregistratienummer aan te vragen. Dit kan je eenvoudig en gratis doen
op volgende website: https://www.belgiumbeachvolley.be/nl/player/signup/.
Indien je reeds een beachregistratienummer hebt van vorig seizoen kan je
deze herbruiken.
2) Eens je je beachregistratienummer hebt ontvangen kan je inloggen op de
website van Belgian beachvolley en je ploeg inschrijven voor een tornooi via
de knop “inschrijvingen beheren”. Je vindt hier alle tornooien zowel die van
Vlaams-Brabant als van Antwerpen) terug. Je dient tijdens de inschrijving ook
de beachregistratienummer van je partner mee in te geven.
https://www.belgiumbeachvolley.be/nl/
Opgelet: er wordt slechts een beperkt aantal ploegen toegelaten bij deze tornooien.
Tijdig inschrijven is dus de boodschap. De inschrijvingen zijn sinds 15 maart geopend!
RECREATIEVE TORNOOIEN
Ook voor de minder competitieve beachvolleyballers worden er wekelijks tornooien
georganiseerd en ook vanuit MeZHo zullen we een aantal kleine en grotere tornooien
organiseren zowel voor jeugd als voor volwassenen.
Zo staan er 2 afterwork tornooien op de planning alsook een groot recrea tornooi in Hofstade
op 25 juni en een groot recrea tornooi in Mechelen op 31 juli.
Je hoeft geen lid te zijn van MeZHo om deel te mogen nemen aan deze tornooien.
OVERZICHT MEZHO-TORNOOIEN
We geven hieronder het samenvattend lijstje met de MeZHo-tornooien en de
inschrijvingslinken:

Tornooi

Datum

Locatie

Inschrijvingslink

Afterwork-fun

13/5/22

Strand Hofstade

Volgt later nog

Provinciaal tornooi
Antwerpen (U16)

28-29/5

IHam Mechelen

https://www.belgiumbeachvolley.be/nl/

Afterwork-fun

17/6/22

Strand Hofstade

Volgt later nog

Recrea tornooi

25/6

Strand Hofstade

Volgt later nog

Provinciaal tornooi
Vl-Brabant

25-26/6

Strand Hofstade

https://www.belgiumbeachvolley.be/nl/

Mechelen beach
Bedrijventornooi

28-29/7

Douaneplein

https://mechelenbeach.be/recreatieftornooi/

Mechelen beach
Recrea

30/7

Douaneplein

https://mechelenbeach.be/recreatieftornooi/

Finale prov tornooi
Antwerpen

31/7

Douaneplein

https://www.belgiumbeachvolley.be/nl/

CONTACTGEGEVENS
Voor meer info kan je terecht bij de jeugdcoördinator van je club (Amparo of Johan) of
contact met hen opnemen via sportief@mezhobeachclub.be

