
 

 
 
Zwolle, 6 juni 2012 

Persbericht 
 

Zwolse Beachsportdagen op Grote Kerkplein 

Deze zomer organiseren wij voor de 1e keer een beachsportevenement in de Zwolse 
binnenstad. Op het Grote Kerkplein zal een tijdelijk beachveld worden aangelegd waar 

verschillende doelgroepen van zaterdag 7 juli t/m dinsdag 10 juli gezellig met en tegen 

elkaar sporten op het strand met verschillende beachsporten. 

 

GEHANDICAPTENSPORT 
De opbrengsten van dit evenement komen geheel ten goede aan de Gehandicaptensport in Zwolle. 

Mensen met een beperking voor wie sporten niet vanzelfsprekend is, willen wij de mogelijkheid 
blijven bieden middels sportdagen, een lidmaatschap bij de vereniging of via het speciaal onderwijs 

of woonvorm dit te kunnen blijven doen op en via ons sportpark De Pelikaan met oa rolstoeltennis, 
G-voetbal, G-korfbal en G-hockey. 

ONDERWIJSPROJECT 
Studenten van Landstede en Hogeschool Windesheim doen tijdens dit evenement leerervaring op 

en zijn in onze opdracht en in het kader van hun stage belast met de voorbereiding en uitvoering 
van dit evenement. 

 
PROGRAMMA 

ZATERDAG 7 JULI 
Ochtend 9.00-12.00 uur Beachsoccer junior 

E- en F pupillen van Zwolse voetbalclubs worden uitgenodigd gratis deel te nemen aan een 

onderling toernooi waarbij zij kunnen kennis maken met Beachsoccer olv spelers/staf 
Eredivisieteam Pelikaan Beachsoccer Zwolle. 

 
Middag 13.00-17.00 uur ALM / Zwols Beachsoccer Toernooi 

Selecties van 1e elftallen van Zwolse voetbalclubs strijden om de titel “Zwolse Beachsoccer 
kampioen 2012” 

 
Avond 17.00-21.30 uur Diverse demo’s 

Demo Beachsoccer Eredivisieteam Pelikaan Beachsoccer Zwolle tegen selectie van oud-spelers FC 

Zwolle 

Demo Beachrugby door Rugbyclub Zwolle 
Demo Beachhockey door spelers en speelsters Zwolse hockeyclubs ZMHC en Tempo’41 

 
ZONDAG 8 JULI 

Ochtend 11.00-12.30 uur Beachtennis 

Vrij spelen en meedoen voor iedereen, zonder opgave vooraf, materialen zijn aanwezig. 

 

Middag/avond 13.00-21.30 uur Horeca Beachvolleybaltoernooi 
Horeca-ondernemers formeren een eigen team met personeel en klanten. 

 
MAANDAG 9 JULI 

Ochtend/Middag 9.00-15.30 uur Beachvolleybal toernooi Landstede 

Besloten toernooi voor Landstede studenten opleiding Sport & Bewegen 

 
Middag/avond 16.00-21.30 uur Bedrijfs Beachvolleybal toernooi 

Organisaties en bedrijfsleven formeren eigen team en spelen tegen andere bedrijfsteams. 
 



 

 

 

 

DINSDAG 10 JULI 
Ochtend/middag 9.00-15.30 uur Beachvolleybal toernooi voor basisscholen. 

Deelname is gratis en op uitnodiging evenals de clinics voorafgaand aan het toernooi op onze 
beachsportaccommodatie. Opgeven kan nog via emailadres nielsvolleybal@gmail.com 

Middag/avond 16.00-21.30 uur 

Studenten Beachvolleybal toernooi voor HBO- en MBO-ers 
Opgave via emailadres beachsportdagen2012@hotmail.com 

Nadere informatie over dit evenement staat op onze website www.pelikaan-zwolle.nl. Organisaties, 

bedrijfsleven en horeca-ondernemers die mee willen doen kunnen een email sturen aan 

info@pelikaan-zwolle.nl 

***********************Einde persbericht********************** 

Niet ter publicatie: voor meer informatie: 

Stichting Samenwerkende Sportclubs De Pelikaan 
Diederik Meijntjes, 

tel. nr 06-34143780 
verenigingsmanager@pelikaan-zwolle.nl 

 


