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In het kort: 

Do 7 mei gratis beachvolleyclinic alle jeugd 

Op 8 donderdagen in mei, juni, juli beachvolleytrainingen 

Do 16 juli eindtoernooi 

 

Wat is beachvolleybal? 

Beachvolleybal speel je op zand en je speelt 2 tegen 2. Sprinten in het zand is 

zwaar, het is zeer uitdagend en het levert spectaculaire acties op. 

 

Beachvolley bij volleybalvereniging Hou Stand 

De beachvolley-velden liggen naast Sporthal West. De velden zijn veilig omheind. 

Volleybalvereniging Hou Stand huurt de velden en geeft de trainingen en clinics. 

 

 
 

Op donderdag 7 mei 18.15-19.15 mag alle jeugd meedoen met een clinic 

beachvolley. Dit is gratis, en bedoeld om kennis te maken met beachvolley, zodat je 

kan besluiten of je mee wil doen met de trainingen. 

 

Wat heb je nodig: prettig zittende sportkleding, drinkflesje water, zonnebril, en 

zonnebrandcreme. 

 

Let op: er gelden extra regels i.v.m. de maatregelen tegen het corona-virus. 
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Extra regels i.v.m. maatregelen tegen het corona-virus 

• Jeugd 13-17 jaar respecteert de anderhalvemeterregel 

• Ben je verkouden of ziek, blijf dan thuis 

• Geen WC, geen kleedkamers, geen kantine 

• Geen ouders op het terrein 

 

Beachtrainingen voor jeugd 

Op de volgende dagen zijn er beachtrainingen voor jeugd (tijd: 18.15 – 19.15 uur): 

donderdag 14, 28 mei, 4, 11, 18, 25 juni, 2, 9 juli 

 

Veld 1: jeugd 6 t/m 8 jr  Veld 2: 9 t/m 12 jr  Veld 3: 13 t/m 17 jr 

 

Als er voldoende animo is dan kunnen we de trainingen uitbreiden. 

 

Eindtoernooi 

Op donderdag 16 juli 18.15 – 19.15 sluiten we het seizoen af met een toernooi.  

Hierover volgen nog details, maar we maken er een feestelijk toernooi van. 

 

 

 

Slecht weer? 

We spelen buiten dus we zijn afhankelijk van het weer. Het gaat altijd door, tenzij er 

onweer of veel regen wordt verwacht. We geven het door in een app-groep. 

 

Aanmelden? 

Iedereen kan meedoen, je hoeft geen lid te zijn van Hou Stand. Aanmelden: mail 

naar beach@houstand.nl met naam, leeftijd, telefoonnr (als je in de app-groep wilt). 

De kosten zijn 25 euro per kind (7 mei is gratis maar ook hiervoor aanmelden). 

 

De beachcrew van Hou Stand 
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