
2015 belooft een prachtig volleybaljaar te worden. 
Met de WK Beachvolleybal (juni/juli) en het EK 
Volleybal Dames (september/oktober) in Nederland 
staat onze sport straks volop in de schijnwerpers. 

Deze twee grote evenementen bieden ook 
unieke kansen om héél Nederland enthousiast te 
maken voor het volleybal. Ter promotie van deze 
kampioenschappen en onze prachtsport werd 
onlangs de campagne Join Volleybal gelanceerd, 
dé volleybalstimuleringscampagne richting de WK 
en het EK. Door de twee evenementen komen er 
ook veel kansen voor het volleybal in Nederland en 
voor clubs. Samen willen we van volleybaljaar 2015 
een grandioos succes maken. Daarover lees je alles 
op www.volleybal.nl/join. 

Ook willen we natuurlijk graag dat de huidige 
volleybalfamilie massaal beide toernooien bezoekt. 
Als ambassadeur kun jij ons daarbij helpen. We 
hopen dat jij binnen jouw club het enthousiasme 
en de kaartverkoop voor deze twee grote 

Het wereldkampioenschap beachvolleybal 
wordt van 26 juni tot en met 5 juli het grootste 
sportevenement van 2015 in Nederland. Met 96 
teams uit bijna 40 landen en vier speelsteden is 
dit kampioenschap ook volgens de standaard in 
het internationale beachvolleybal ongeëvenaard. 
Topsport en entertainment in en rondom 
beachstadions op de Dam in Amsterdam, bij de ss 
Rotterdam, op het Marktplein in Apeldoorn en óp de 
Hofvijver in Den Haag markeren beachvolleybal als 
vrolijke sportbelevenis en attractieve outdoorsport 
die niet alleen op het strand hoeft te worden 
gespeeld. Vanaf de halve finales worden alle 
wedstrijden in Den Haag gespeeld. De NOS zal tien 
dagen lang op primetime een 90 minuten durend 
live-programma over de WK beachvolleybal op 
televisie uitzenden. Het is je vast niet ontgaan dat 
Nederland in het beachvolleybal tot de wereldtop 
behoort; we hebben de wereldkampioen bij de 
heren en de Europees kampioen bij de dames in 
huis. De pre-sale van WK-tickets start op 4 januari 
2015!

Wil je op de hoogte blijven van nieuws en acties 
rondom de WK Beachvolleybal 2015? Like de 
facebookpagina WKbeach2015 en volg via twitter 
@WKbeach2015 en #wkbeach2015. De officiële 
website is www.wkbeachvolleybal2015.nl (live 
vanaf 4 januari 2015).  Daar vind je ook het 
programma en kun je tickets bestellen.  

Wat vragen wij van jou?
Probeer zo veel mogelijk leden van je club 
(daarbuiten mag natuurlijk ook) aan te sporen 
om kaarten te kopen. Met jouw inspanningen als  

Het Europees Kampioenschap in eigen land wordt 
in 2015 het hoogtepunt voor onze populaire 
Oranje-meiden. Het EK wordt samen met België 
(de Yellow Tigers spelen hun poulewedstrijden in 
Antwerpen) georganiseerd, maar Nederland werkt 
alle wedstrijden in eigen land af. Onze nationale 
ploeg speelt op 26, 27 en 28 september 2015 haar 
poulewedstrijden in Apeldoorn. De tegenstanders 
zijn achtereenvolgens de winnaar van de 
kwalificatiewedstrijd Frankrijk-Slovenië, Polen en 
Italië, de nummer 5 op de wereldranglijst. 

Kaarten voor deze en de overige EK wedstrijden zijn 
vanaf maandag 8 december 2014 te verkrijgen via 
www.eurovolley2015.eu. De wedstrijd tegen topland 
Italië op 28 september 2015 wordt een speciale 
Nevobo-dag. Kaarten voor deze wedstrijd zijn - met 
uitzondering van de passe partout – namelijk alleen 
te verkrijgen via de club. Dan ‘juichen’ we Oranje 
met z’n allen  naar de volgende ronde. 
Ook in Rotterdam (o.m. meervoudig Olympisch 
en wereldkampioen Rusland) en Eindhoven (o.m. 
top tien landen Servië en Duitsland) ben je voor 
absoluut topvolleybal aan het juiste adres. De 
finales van het EK zijn in Ahoy Rotterdam.

Wil je op de hoogte blijven van nieuws en 
acties rondom het EK Volleybal Dames? Like 
de facebookpagina CEVwomensEC en volg  via 
twitter @CEVwomensEC en #CEVwomensEC. Ben 

kampioenschappen kunt stimuleren. Voor zowel 
de WK Beachvolleybal als het EK Volleybal Dames 
hebben we dan ook een speciale actie bedacht.  Hoe 
meer mensen jij warm maakt voor de WK en het EK 
(= kaarten kopen), des te groter jouw beloning! 
Want als trouwe ambassadeur willen we graag ook 
jou en je familie en/of vrienden in de gelegenheid 
stellen van de WK en het EK te genieten! 
In deze mailing vind je kort en duidelijk de 
informatie over de WK en het EK en het antwoord 
op de vraag wat jij voor ons kunt betekenen. En 
natuurlijk wat je ervoor terugkrijgt naast eeuwige 
roem dat je hebt bijgedragen aan het succes van 
de beide evenementen. 

Top dat je je daar (weer) voor wilt inzetten! 
Heb je vragen, mail ons dan via 
communicatie@nevobo.nl.

Met vriendelijke groet,
Bianca van Meurs & Caroline Wensink

ambassadeur verdien je al twee entreekaarten 
voor een poulewedstrijd naar keuze bij de WK 
beachvolleybal. Speciaal voor Nevobo-leden start 
de pre-sale op 4 januari 2015, tijdens het NK Beach 
Indoor in Aalsmeer. Ook de volleyballers van jouw 
club krijgen dus via jou de kans om als eerste kaarten 
te bemachtigen voor de openingswedstrijden, halve 
finale en finale in Den Haag! Deze pre-sale periode 
duurt t/m 15 februari 2015. 

“What’s in it for me?”
Als ambassadeur krijg jij een exclusief ticket voor 
de openingsceremonie op vrijdag 26 juni! Op deze 
avond worden de eerste poulewedstrijden gespeeld. 
Meer informatie volgt in het nieuwe jaar. 
Als ambassadeur ontvang je daarnaast een eigen 
code waarmee jouw clubleden tot en met de WK 
tickets kunnen bestellen. Op deze manier monitoren 
wij jouw ‘inspanningen’ en kunnen we jou daarvoor 
passend belonen. 

Bij verkoop van 25 tickets met jouw code krijg je: 
- 2 tickets voor poulewedstrijd naar keuze 
Bij verkoop van 50 tickets: 
- 4 tickets voor poulewedstrijd naar keuze
Bij verkoop van 100 tickets: 
- 2 finaletickets 
Bij verkoop van 200 tickets: 
- 2 tickets voor de openingswedstrijd
Bij verkoop van 350 tickets: 
- 2 VIP-tickets voor dag met poulewedstrijden naar 
keuze + uitnodiging voor de Openingsceremonie in 
Koninklijke Schouwburg (Den Haag)
  
Ga voor tickets naar: www.wkbeachvolleybal2015.nl

je fan van de Oranje-meiden, volg ze dan op de 
facebookpagina nederlandsdamesvolleybalteam of 
via twitter @volleybaldames en #voorelkaar.

De officiële website is www.eurovolley2015.eu. 
Daar vind je ook het programma en kun je tickets 
bestellen.  

Wat vragen wij van jou?
Om je te helpen het EK Volleybal Dames binnen 
je club te promoten ontvang je van ons campagne 
posters, flyers, stickers en plaktattoos. Die kun je 
naar eigen inzicht inzetten om zoveel mogelijk leden 
warm te maken voor de wedstrijd tegen Italië. 
Help mee om alle wedstrijden van Oranje in een 
uitverkocht huis te spelen!

“What’s in it for me?”
Hoe meer kaarten er tegelijk worden gekocht 
voor de kraker op 28 september, des te groter het 
voordeel en de beloning, ook voor jou. Hoe werkt 
het? Binnen een prijscategorie betaal je 9 kaarten 
en krijg je er 1 gratis; bij 18 + 2 gratis; bij 27 + 3 
gratis, enz. Jij neemt per e-mail contact op met de 
EK organisatie via info@eurovolley2015.eu voor de 
afhandeling van jullie aanvraag. 
Voor de  ambassadeur - en club - die met de meeste 
Oranje fans afreist naar Apeldoorn hebben we een 
mooie beloning. Jullie zijn allemaal onze gast op 
de finaledag van het EK Volleybal Dames in Ahoy! 

Ga voor tickets naar: www.eurovolley2015.eu

Join Volleybal!

WK Beachvolleybal

EK Volleybal Dames

26 juni - 5 juli 2015

26 september - 4 oktober 2015

Beste ambassadeur!

Join Volleybal campagneteam
Bianca van Meurs & Caroline Wensink
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