
Zomeravond Beachvolleybal Toernooien,  

Vanaf dinsdag 9 juli t/m donderdag 15 augustus (19.00 uur-21.00uur) vinden ook deze 

zomer de Zomeravond Beachvolleybal Toernooien plaats. Dit zijn recreatieve toernooien die 

6 weken lang, 3 avonden per week, op verschillende stranden op Walcheren (één van de 

eilanden van Zeeland) worden gespeeld. Lekker met vrienden, familie of collega's sportief 

bezig zijn met beachvolleybal om  daarna te genieten van de zonsondergang. 

Algemene info 

• 1 niveau (geen aparte poules, in principe ook geen aparte jeugdpoules)

• Teams bestaan uit maximaal 4 personen in het veld. Bij meer dan 4 personen ‘draai je in’.

Je kunt je ook alleen aanmelden, wij doen dan ons best je te plaatsen in een team. Je mag

ook meedoen met een team van 2 of 3 deelnemers, maar je speelt dan wel gewoon tegen

een team van 4 personen.

• 3 tot maximaal 20 teams per avond (vol = vol). Het is mogelijk dat we vanwege het getij

minder velden kunnen plaatsen en er  daarom minder team mee kunnen doen. Meld je dus

op tijd aan!

• Inschrijfgeld € 12,= per team.

• Leuk prijsje voor het winnende team

Inschrijven en aanmelden 

Van tevoren inschrijven is niet noodzakelijk, maar wel gewenst. Dit kun je doen door te 

bellen, app-en of sms-en naar Strandsport Zeeland (tel. +31 6-28618623). Wil je zeker zijn 

van deelname, dan raden we je aan je van tevoren al in te schrijven. Vanaf 18.30 uur 

ontvangen we de teams op het strand. 

Slecht weer 

In principe gaat het toernooi altijd door behalve bij onweer.  Als je je vooraf hebt 

ingeschreven, bellen we je als het echt niet door kan gaan.  

Twijfel je zelf? Bel ons dan op +31 6-28618623. 

Na elke avond worden z.s.m. onze foto’s en filmpjes geupload op onze Facebookpagina. 

http://www.facebook.com/zomeravondbeachvolleybal


Ouders: zin om te helpen bij de schoolvolleybaltoernooien 

Op woensdagmiddag 5 juni is er het Veers/Noord-Bevelandse beachvolleybal 

Kampioenschap voor basisschoolkinderen op het strand van Vrouwenpolder en op 

zaterdagmiddag 15 juni het Zeeuws Beachvolleybal Kampioenschap voor 

basisschoolkinderen op het Badstrand van Vlissingen. Alle info staat op 

https://probeachzeeland.nl/kampioenschap_Veere_Noordbeveland en 

https://probeachzeeland.nl/zeeuws-kampioenschap-2019. Mensen die graag willen 

meehelpen kunnen contact met Henriette Swartjes opnemen via info@strandsportzeeland.nl 

https://probeachzeeland.nl/kampioenschap_Veere_Noordbeveland
https://probeachzeeland.nl/zeeuws-kampioenschap-2019



