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Afscheid  
 
Helaas moeten we afscheid nemen van mini 
trainer Jan van Gorssel.  
 
Op de laatste training in de zaal vertelde Jan 
dat hij vanwege lichamelijke klachten geen 
training meer kan geven. We hebben geen 
afscheid kunnen nemen met de kinderen, 
maar we hebben hem nog wel even in het 
zonnetje gezet.  
 
We danken Jan hartelijk voor zijn inzet en 
hopen hem nog wel af en toe rond de sport-
hal te vinden . 
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Ook hebben we afscheid moeten nemen van Piet Voogd. Hij was verantwoordelijk voor het 
technisch beleid van de jeugd, meisjes C en B. hierbij zat hij in de Technische commissie en 
daarnaast was hij zelf ook trainer coach van meisje B. Wij danken Piet hartelijk voor zijn in-
zet. Piet gaf zelf aan dat hij nog wel af en toe zal komen kijken en indien zijn werk en privé 
het toelaat zien we hem graag terug bij de vereniging. Piet we zullen je missen! 
  
Afgelopen maandag is de laatste Beach training voor de mini’s en jeugd (let op nog niet op 
woensdag voor de jeugd) feestelijk afgesloten. De ouders waren enthousiast aan het mee 
doen en konden zo een beetje proeven van het beachvolleybal. We hopen dat iedereen het 
leuk heeft gehad. Mochten er nog tips zijn voor volgend jaar, dan hoor ik die graag. Ik wil de 
dames van de jeugdcommissie ontzettend bedanken voor hun hulp. Naast het organiseren 
van het kunstwerk is ook afgelopen maandag de commissie actief geweest met het verzor-
gen van een feestelijk drankje en chips. Super! 
  
Maandag 4 september starten de trainingen weer in de zaal. De TC is hard aan het werk met 
het bedenken van de trainingstijden en invulling van de trainers. Indien hier meer over be-
kend is, dan zal dat met jullie gecommuniceerd worden. 
   
Groeten Nanda Diekerhof 
Technisch coördinator mini’s 

In de bijlage vinden jullie de team-
indeling van de jeugd! 
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Sport 2000 Buitink V’ALANS Klus & timmer TOP FTE 

   Molenstraat Bathmen 

Terugblik op een gezellige Bathmen on the Beach   

Zon, zand, gezelligheid en sportiviteit. Zaterdag 17 juni was weer ons eigen Bathmen on the 
Beachtoernooi. Inmiddels de 4e keer en weer kunnen we, dankzij de hulp van vele vrijwilligers,  
terugkijken op een geslaagd toernooi.  In de diverse poules werd gestreden om de Bathmen 
on the Beach taart met als uiteindelijke winnaars De Middies, de Muppets, In je avior en het 
Beach Trio. Vanaf het terras was het genieten van de sportieve wedstrijden. Natuurlijk werd 
het toernooi afgesloten met een gezellige barbecue.  
 
Jeugdclinic 
De beachclinic voor de jeugd had dit jaar een nieuwe opzet. Na de indeling van de teams was 
er op elk veld een uitdagende oefening onder enthousiaste leiding van een aantal volleybalda-
mes van onze eigen vereniging. Heel fanatiek werden er kuilen gegraven, zo snel mogelijk on-
der linten gekropen of een partijtje beachvolley gespeeld. Tussendoor even ranja drinken en 
dan gauw weer verder. Natuurlijk werd er afgesloten met een ijsje voor iedereen.  
 
2018 
De datum voor het beachtoernooi volgend jaar is nog niet bekend, maar hou onze facebook-
pagina https://www.facebook.com/bathmenonthebeach in de gaten. 
 

Bedankt 

Tot slot willen graag alle vrijwilligers bedanken die geholpen hebben om het toernooi tot een 

succes te maken en natuurlijk alle deelnemers voor hun sportiviteit en vooral gezelligheid. Tot 

volgend jaar! 

https://www.facebook.com/bathmenonthebeach
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Het seizoen is alweer halverwege… Er hebben al heel wat leuke activiteiten plaatsgevonden op 
het veld! Op 12 juni vond er een afsluitende activiteit plaats voor de mini’s en de jeugd, waarbij de 
ouders ook hun steentje bijdroegen! Ook waren de clinics voor de basisscholen een groot succes.  
Niet te vergeten is natuurlijk het Bathmen on the Beach toernooi! Voor de komende maanden is 
er ook nog van alles te doen op het veld, om te beginnen met het Amigos a la Playa toernooi op 
14 juli. Lees meer in deze beachspecial! 
 
Sportieve groeten, Ingrid en Ellen 
 
Bathmen on the Beach toernooi 
info Karin 
 
Amigos a la playa toernooi 
Op vrijdag avond 14 juli om 19:00 uur is het Amigos  a la Playa toernooi. Ben je ABS (beach) lid? 
Nodig dan 2 of 3 vrienden, familieleden, buren,… uit om een avondje te komen beachen. Een ge-
zellig, ongedwongen en sportief toernooitje! Kijk in de bijlage voor de uitnodiging en geef je op bij 
Ellen (0646062010) 
 
Beachtraining 
Net op het moment dat je het gevoel hebt het beachvolleyballen iets onder de knie te krijgen, 
loopt de training alweer te einde. Marloes heeft ons in de afgelopen periode de kneepjes van het 
beachvolleyballen bijgebracht. Leuke en leerzame woensdagavonden! Nog twee trainingen te 
gaan en hopelijk volgend jaar weer. 

Clinics basischolen 
De dorpsschool en de Rythmeen hebben de clinic een week op moeten schuiven i.v.m. het 
slechte weer, maar het was een groot succes. De leerlingen hebben genoten van het spelen op 
het beachveld o.l.v. Johan Strokap en Henk Koeslag. Tijdens het Bathmen on the Beach toer-
nooi waren er dan ook weer veel leerlingen aanwezig! 



 

Agenda  juli- augustus 2017  
 

28 juni      beachtraining    

    Jeugd        18:00-19:00 

Dames        19:00-20:15 

   Heren        20:15-21:30 

 

5 juli   beachtraining    

   Jeugd        18:00-19:00 

Dames        19:00-20:15 

   Heren        20:15-21:30 

 

* 12 juli  beachtraining    

   Jeugd        18:00-19:00 

Dames        19:00-20:15 

   Heren        20:15-21:30 

 

14 juli   Amigos a la Playa toernooi     19:00-eind 

 

28 augustus  End of Season ‘AMERICAN PARTY’ toernooi  19:00-eind 

 

16 september  winterklaar maken beachveld    09:30-eind 

 

7 april t/m   vrij spelen 

15 september  

 

*zo nodig data voor beachtraining 

 



Hét Café Braakhekke Bouwbedrijf Kerkdijk 

van Welbergen 

Bubbels te Riele Olie  

‘t Bockje Wesseling Bronsvoord Kinderopvang Bathmen 

Bakkerij Philips                                                     Amigo Bathmen Garage Leijenaar 

http://www.hetcafebraakhekke.nl/

