
 
 
 
 
 
 
 
 

 
April 2022 
 
Nieuwsbrief leden 
 
 
Beste volleybalvrienden, 
 
Het seizoen nadert zijn ontknoping. Traditioneel stopt het indoorseizoen in april, maar velen blijven op zoek 
naar volleybalactiviteiten. Ook in de zomermaanden. Volley Antwerpen pikt er graag op in!  
 
Bekerfinales op 16 en 18 april 
24 ploegen die strijden voor bekerwinst, voor een massa supporters, wat is er mooier? Ook voor de neutrale 
supporter is het een aangename uitstap! 
 
Op zaterdag 16 april, in sporthal Diepvenneke, Diepvenneke 43 – 2350 Vosselaar: 
Meisjes U11  9:30 VBC Zandhoven   - Spinley Dessel 
Jongens U13  11:30 Amigos Van Pelt St Antonius Zoersel - Oxaco BVC Antwerpen 
Meisjes U15 13:30 Olvoc Olen   - VBC Zandhoven 
Jongens U17 15:30 Oxaco BVC Antwerpen  - Mendo Booischot 
Meisjes U19 17:30 Volley Heist Dames  - Mendo Booischot 
Heren Seniors 19:30 Fixit Volley Kalmthout P1 +6 - Hollebeekhoeve Volley Noorderkempen N1 

 
Op maandag 18 april, in de Arenahal, Arenaplein 1 – 2100 Deurne: 
Jongens U11 9:30 Mendo Booischot  - Oxaco BVC Antwerpen 
Meisjes U13 11:30 BVC Balen   - VBC Zandhoven 
Jongens U15 13:30 Hollebeekhoeve Volley Noorderkempen - Amigos Van Pelt St Antonius Zoersel  
Meisjes U17  15:30 VBC Zandhoven   - Amigos Van Pelt St Antonius Zoersel  
Jongens U19  17:30 Mendo Booischot  - Hollebeekhoeve Volley Noorderkempen 
Dames Seniors  19:30 Hollebeekhoeve Volley Noorderkempen N1 - Fixit Volley Kalmthout N1 
 
Beachvolleybal vanaf 6 mei tot en met 31 juli 
Voor jong en oud, één tornooi of meerdere tornooien spelen, met zelfde partner of wisselende partners, 
met je volleybalpartner of met je kameraad die (nog) niet volleybalt, enkel voor de fun of voor de fun én 
voor een goed klassement… , het kan allemaal! 
 
Voor U12 (°2011 en later) combineren we steeds een training met wedstrijdjes. Inschrijven via de link op de 
site van Volley Antwerpen, onder beach / kalender: www.volleyantwerpen.be 
Voor U14, U16, U18 en seniors organiseren we meerdere tornooien. Hoe inschrijven: 

1. Maak een beach registratienummer aan op www.belgiumbeachvolley.be 
2. Heb je al een beach registratienummer van vroeger: controleer en bevestig je gegevens 
3. Schrijf je in voor één of meerdere tornooien via www.belgiumbeachvolley.be 
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Voor alle jeugdleden t.e.m. U18: schrijf snel in en krijg een gratis T-shirt! 
Wat doen: inschrijven voor minstens één tornooi, en vul bijgevoegd document volledig in  
https://docs.google.com/forms/d/1NnwkBTbVeJbIBaAihMNz-3qjAcdhK7TzqPUoE_WWVIw/viewform h 

Stel je vragen aan beach@volleyantwerpen.be 
Actuele info, volg ons op  https://www.instagram.com/beachvolleyantwerpen/ 
 
 
Ontvang je geen mails van Volley Antwerpen of Volley Vlaanderen? 
Controleer eerst je spam berichten. 
Vind je niets? Controleer je gegevens in Volleyadmin2: 

- Ga naar https://www.volleyvlaanderen.be 
- Log in bij Volleyadmin2 
- Hier kan je je gegevens wijzigen 

 
Kan je niet inloggen bij Volleyadmin2? Via je rijksregisternummer kan je heel eenvoudig een nieuw 
wachtwoord instellen.  
Enkel als je mailadres foutief is, lukt dat niet. Geef dan je mailadres door aan je clubsecretaris die het zal 
aanpassen. Je kan ook contact opnemen met het secretariaat van Volley Vlaanderen.  
 
 
 
Kijk ook even naar onze nieuwe website www.volleyantwerpen.be 
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