Beachcompetitie ‘Oost-Gelderland’ 2018
Beste (beach)volleyballiefhebber,
Vorig jaar is er door een aantal verenigingen in de regio een beachcompetitie opgezet. Dit
waren de clubs Grol (Groenlo), KSH (Harreveld) en Wivoc (Winterswijk). Ook wij zijn vorig
jaar benaderd, echter was dit toen erg kortdag. Vorig jaar hebben wij hier dus nog niet aan
deelgenomen, maar we zouden het leuk vinden om dit jaar wél wat Elite/Dynamo-teams af
te vaardigen! Ook BOVO doet dit jaar mee aan het spektakel.
Hoe ziet dit er uit?
Er worden een aantal competities opgezet afhankelijk van de animo. Dit zijn de volgende
speelvormen: Heren 2x2, Heren 3x3 en Dames 3x3. Na evaluatie van vorig jaar blijkt dat het
niveauverschil in de zaal groter is dan op het zand, dus het toernooi is voor iedereen goed
toegankelijk! Er deden bijvoorbeeld zowel promotieklasse als 3e klasse teams mee, die erg
aan elkaar gewaagd waren.
In principe wordt er elke week een speelronde gespeeld, wekelijks bij een andere vereniging.
In totaal zijn er 6 speelrondes (5 avonden doordeweeks, bij elke vereniging éénmaal, plus 1x
een finaledag op zaterdag). Alle teams zullen dus een keertje ‘thuis’ spelen. Het schema krijg
je vooraf opgestuurd zodat je weet wanneer de competitieronden zijn. Ook wordt er een
Facebookpagina aangemaakt waar alle mededelingen, schema’s en opmerkingen te zien
zullen zijn.
De thuisvereniging bepaalt vooraf de dag en datum. Het kan dus zijn dat je soms op
maandag, soms op dinsdag en soms op woensdag speelt. De eerste ronde is in week 20
(vanaf maandag 14 mei). De eerste wedstrijd begint altijd om 19:00. Je speelt als team 2
wedstrijden op een avond.
Als jij één of meerdere teamgenoten hebt die het leuk vinden om deel te nemen aan deze
competitie, dan horen we dit graag! Twijfel niet, stel zelf een team samen (mag ook een
team van 4 of 5, zodat je er altijd wel 3 hebt die kunnen) en doe mee! Deelname is gratis.
Ook voor vragen mag je natuurlijk contact opnemen. Aanmelden kan bij onze eigen
beachcommissie: beachvolleybal@dynamoneede.nl – of meld je even bij Jorn Huijsman.
Graag onder vermelding van deelnemende spelers/speelsters én contactpersoon +
gegevens. Op uiterlijk op 30 april kunnen we de teams aanmelden bij de organisatie, dus wij
zien jullie aanmelding graag tijdig tegemoet!
Alvast bedankt namens de beachcommissie én de deelnemende verenigingen!

