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Stratenvolleybal 

Zeer geslaagd ABS stratenvolleybaltoernooi 2018! 



Stratenvolleybal 

Op vrijdagavond 9 maart en zaterdagavond 10 maart heeft het 36ste ABS 
stratenvolleybaltoernooi plaatsgevonden in sporthal De Uutvlog in Bathmen. Ook dit jaar 
waren veel enthousiaste, gezellige en fanatieke teams uit Bathmen en omstreken 
 Aanwezig om een leuk balletje te slaan tijdens sportieve en fanatieke poulewedstrijden. 
 
Op vrijdagavond bleken De Mango’s uiteindelijk de sterkste te zijn en daarmee winnaar van 
De Emte  Mensink bokaal. Op de tweede plek is gee indigd Oh Oh Vera 1, waardoor zij de Kin-
derdagverblijf Bubbels bokaal mee naar huis konden nemen. De derde plek was dit jaar 
voor team Nooitgedacht, waarmee zij de Schoemaker Veetransport bokaal hebben 
gewonnen. 
 
Zaterdagavond konden wij Living Color met de eerste prijs feliciteren. Zij wonnen de  
Welkoop bokaal. Het team Oke , we doen weer mee heeft de tweede plek veroverd en daar-
mee de Te Riele Olie bokaal gewonnen. De Kwartier.info bokaal ging dit jaar naar team Zon-
der tas, met pinpas! die op de derde plek gee indigd is. 
 
De tribunes waren goed bezet met supporters en er werd enthousiast aangemoedigd. Tij-
dens en na de wedstrijd konden alle teams en supporters genieten van een drankje en een 
hapje in de kantine. Zoals elk jaar was er een verloting met ook dit jaar weer een tafel vol 
mooie prijzen. 
 
De organisatie bedankt alle deelnemers, vrijwilligers en sponsoren die dit evenement mede 
mogelijk hebben gemaakt. Zonder jullie natuurlijk geen stratenvolleybaltoernooi. 
Bijna iedere ondernemer in Bathmen is als sponsor betrokken bij dit jaarlijkse toernooi; dit 
moeten we koesteren! 
 
Uiteraard zien wij jullie volgend jaar graag weer terug bij een nieuwe editie van het 
stratenvolleybaltoernooi! 
 
 
 
Commissie Stratenvolleybal Bathmen 



 

Sport 2000 Buitink V’ALANS Klus & timmer TOP FTE 

   Molenstraat Bathmen 

Hallo ABS (beach)leden,  
 
Op zaterdag 7 april is er door zowel de volleybal als handbal hard gewerkt om het beach-
veld speelklaar te maken. Dit was meteen het moment om het beachseizoen alvast een beet-
je van start te laten gaan. Veld 1 kan al gebruikt worden om een potje op te beachen. Op 5 
mei wordt het hele veld gee galiseerd, waarna alle velden opgezet worden.  
 
Op 14 mei is het echt zover en start het officie le beachseizoen. De zaaltrainingen verplaat-
sen zich naar buiten en er vinden weer volop leuke activiteiten plaats. Op maandag start de 
trainingsavond met de mini's, waarna de jeugd en senioren. Allemaal veel plezier in het 
zand! 
Op 16 mei start de beachtraining voor jeugd en senioren. Geef je hiervoor op door het bijge-
voegde opgaveformulier! 
Laten we hopen dat het mooie weer blijft en de 20 C maandag er snel aankomt! 
 
In de bijlage vinden jullie de gebruikershandleiding, met daarin de beachagenda 2018 en 
alle benodigde informatie. Daarnaast ook in de bijlage het opgaveformulier voor de 
beachtrainingen voor de jeugd (MC en MA), dames en heren. 
 
We wensen iedereen een sportief beachseizoen! 
 
Sportieve en zonnige groet, 
 
Ingrid en Ellen 



ALV 

Vervolgtraject   

Voor het eind van het jaar ligt er een definitieve notitie bij de gemeente Deventer, deze is onderbouwd met het 

adviesrapport.   

De gemeente werkt op dit moment aan een functieprofiel voor de vacature m.b.t. sportaccommodaties, hierdoor 

wil de gemeente een positief vervolg geven aan de uitkomsten van dit onderzoek. Deze vacature zal begin 2018 

ingevuld worden.   

Afgesproken is dat de definitieve nota aan de gemeente ook naar de verenigingen wordt toegestuurd. Zodra meer 

te melden valt over dit thema, zal ik jullie op de hoogte stellen 

 

Frank Machielsen,                              voorzitter ABS Volleybal 



Hét Café Braakhekke Bouwbedrijf Kerkdijk 

van Welbergen 

Bubbels te Riele Olie  

‘t Bockje Wesseling Bronsvoord Kinderopvang Bathmen 

Bakkerij Philips                                                     Amigo Bathmen Garage Leijenaar 

Jeugd naar regio trainingen. 
 
Het zal jullie allemaal vast niet ontgaan zijn dat er een aantal jeugdspelers mee hebben gedaan met de 
selectie voor de regio trainingen. 
Begin van dit seizoen hebben we de trainers eens kritisch laten kijken naar spelers die hier misschien wel 
voor in aanmerking komen. 
En hier zijn dan 9 spelers uitgekomen die deze trainingen gaan volgen. 
Inmiddels hebben ze 7 trainingen gehad en hebben ze allemaal al een keer flinke spierpijn gehad, dus 
het is pittig. 
Er wordt veel op techniek, lichaam beheersing en snelheid getraind. 
In totaal zijn het 18 trainingen die in Borne gegeven worden. 

http://www.hetcafebraakhekke.nl/

