Beste volleyballiefhebbers,
Hierbij willen we jou, je vereniging en medevolleyballiefhebbers uitnodigen om van 27 juli t/m 30 juli 2022
de EuroGames 2022 Love to Move in Nijmegen bij te wonen en mee te spelen.
De EuroGames is een jaarlijks inclusief Europees sportevenement; de editie in Nijmegen biedt 19
verschillende sporten en verwacht zo’n 2.000 deelnemers, van alle niveaus, van beginners tot
gevorderden. Ga voor meer informatie over deze geweldige ontmoeting tussen sportfans naar
www.eurogames2022.eu . Alle sporters zijn welkom! De EuroGames is een uitstekend voorbeeld van een
evenement voor de LHBTIQ+ gemeenschap en wordt met name ondersteund door de European Gay and
Lesbian Sports Federation (EGLSF).
Voor de organisatie van het volleybalevenement
werkt homovolleybalvereniging Keizer Karel
samen met de Nijmeegse volleybalverenigingen
Pegasus, Vocasa en NSVV Heyendaal. Dit toernooi
vindt plaats op vrijdag 29 en zaterdag 30 juli 2022
in het Gymnasion te Nijmegen, liggend op de
campus van de Radbout Universiteit. Voor
verdere informatie zie
www.eurogames2022.eu/sports/volleybal
Gedurende de Eurogames worden er tal van leuke
side-events georganiseerd. De meeste zullen
plaatsvinden in de prachtige, historische binnenstad
van Nijmegen.
Voorafgaand aan de EuroGames wil je misschien wel
genieten van de festiviteiten van/of deelnemen aan
de 104e 4daagse, ’s werelds grootste wandelprestatie
-evenement. (www.4daagse.nl). Of je kunt na de
EuroGames naar Amsterdam reizen om de Pride
Amsterdam bij te wonen van 30 juli t/m 7 augustus.
(https://pride.amsterdam/).
Om er een mooi evenement van te maken, willen we zoveel mogelijk volleyballers uit heel Europa
uitnodigen. Help jij ons om alle volleyballers te bereiken? Zo ja, deel deze e-mail of plaats iets op jullie
verenigingswebsite. Samen bereiken we nog meer sporters, scheidsrechters en anderen die bij volleybal
betrokken zijn.
Aanmelden kan via de website en daar vind je ook meer informatie. We houden je op de hoogte. We
zouden ontzettend vereerd en verheugd zijn om jou en je medesporters in Nijmegen te ontmoeten.
Met vriendelijke groet,
Adrie Luykx,
Coördinator Volleybal EuroGames 2022 Nijmegen

E: volleyball@eurogames2022.eu
W: www.eurogames2022.eu

