
Kom de Oranje dames 
           aanmoedigen in Leek!

Side  Events

Kidshal: Zaterdag en zondag kan de jeugd hun plezier op in de kidshal! Hoe hoog spring jij en hoe 

hard kun jij tegen een bal aan slaan? Er is vier-op-een rij, mikado en er zijn kleurplaten.

Bossaball: Benieuwd naar dit spectaculaire spel? Zaterdag en zondag zal Bossaball klaar 

staan voor iedereen die dit leuk vindt. Speciaal voor kinderen zal er ook een heus mini-bossaballveld 

klaar staan! Inclusief demonstratie, dus zeker de moeite waard!

  Meet&Greet en clinic Madelein Meppelink en Alexander Brouwer:  
  Bij beachvolleybal denk je natuurlijk al gauw aan onze kampioenen Madelein en Alexander, kom naar  

  de DELA Trophy, ontmoet ze en doe mee aan de clinic (aanmelden verplicht).

  SmashBallclinic: SmashBall is hot op het moment! Benieuwd naar dit volleybalspel? 

  Jongens en meisjes in de leeftijd 8 tot 15 jaar zijn welkom om mee te doen aan de clinic (aanmelden
  verplicht).

Scheidsrechterssymposium: Scheidsrechters, trainers en overige geïnteresseerden zijn welkom hun 

visie te delen wat betreft het toepassen van spelregels tijdens wedstrijden (aanmelden verplicht).

Train de beachtrainer workshop: Trainers zijn uitgenodigd een train de 

beachtrainer workshop te volgen. Hier leer je de verschillende technieken en basis oefeningen

om als startende trainer ook beachvolleybal te kunnen geven (aanmelden verplicht).

Enkelpreventieworkshop: Benieuwd hoe je enkelblessures kunt voorkomen of 

sneller kunt laten herstellen? Kom naar de enkelpreventieworkshop en verdien tevens 5 

licentiepunten (aanmelden verplicht).

Informatiebijeenkomst Veilig Sportklimaat: Bestuurders, trainers, scheidsrechterscoördinatoren 

en overige functionarissen van verenigingen zijn uitgenodigd om informatie te komen inwinnen over Veilig Sportklimaat. 

Wil jij als bestuurder aan de slag met je vereniging? Kom langs en ontdek welke ondersteuning er mogelijk is (aan-
melden verplicht).

      Voorbeschouwing Nederlands Damesteam: Iedereen die op zondag 

        deelneemt aan een workshop krijgt unieke toegang tot de voorbeschouwing op de wedstrijd 

        Nederland – Duitsland zondag 7 september.

        Kijk voor de exacte tijden en aanmelden 
    op volleybal.nl/delatrophy

6 & 7 september   •   16.00 uur   •   Nederland - Duitsland   •   Sportcentrum Leek


