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B&S straatwerken Beter Duurzaam Emté Mensink Finenzo Hypotheken 

OP ONZE WEBSITE VIND JE ACTUELE INFORMATIE GA NAAR   

http://volleybal.absbathmen.nl 

We zitten inmiddels op de helft van het seizoen en de stand van de seniorenteams is als volgt: 
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http://www.finenzodeventer.nl/
http://www.emte.nl/_layouts/sfg_custom/map.aspx?adres=bathmen&straal=5


BEACH 

AHN februari 2017 
 
Beachcommissie  
 
Het lijkt nog ver weg, maar voordat we het weten is het zover! 
De start van beachseizoen 2017! Op zaterdag 8 april wordt het 
veld speelklaar gemaakt en vanaf dan is er de mogelijkheid te 
beachen. Op  maandag 15 mei worden de 
zaaltrainingen verruild voor het beachvolley-
ballen. Graag willen we dit jaar meer aan-
dacht besteden aan het aanbod voor de mi-
ni’s, zodat ook zij het volleyballen in het 
zand ervaren. Nanda Diekerhof komt de 
beachcommissie dan ook versterken voor de 
mini’s en de jeugd. Ook zijn we in gesprek 
om wederom beachtrainingen te kunnen 
geven. Daarnaast staan ook de beachclinics 
voor de basisscholen weer op het program-
ma en willen we een aantal andere leuke activiteiten op het veld 
organiseren.  Dus druk met de voorbereidingen! We houden jul-
lie op de hoogte via AHN. 



Jeugd 

Verslag zaterdag 11 februari ’17 Team 4.1 
Op zaterdag 11 februari hadden we weer een toernooitje. Dit keer in Heino.  
De eerste wedstrijd waren we nog niet wakker, dus daar schrijf ik niet over. De tweede 
wedstrijd ging heel veel beter. Die hebben we gewonnen met 30 – 9 en 23-16. Daarna moesten 
we heel lang wachten. In de tussentijd konden we genieten van een wedstrijd van 3.2 het team 
van mijn broertje. We hebben supergoed aangemoedigd.  
 
Daarna gingen we wat drinken, we werden op een gegeven moment opgehaald omdat we eer-
der moesten beginnen met onze laatste wedstijd. Daardoor kon het team 3.2 vertegenwoordigd 
door Tjebbe (niet een teamlid), Thijs en mijn broertje ons weer aanmoedigen. Dat was erg ge-
zellig. Deze wedstrijd hebben we de eerste set 17-18 verloren en de tweede set was 26-10 ge-
wonnen.  
 
Het was wel een gezellige dag.  
 
Groeten namens team 4.1 Sophie Diekerhof 



 

●Slijterij 
●Partykelder 
●Verhuur 
●Catering 
 

‘t Bockje 

Bathmen 
 

 

Hét Café Braakhekke Bouwbedrijf Kerkdijk 

van Welbergen 

Bubbels te Riele Olie  

‘t Bockje Wesseling Bronsvoord Kinderopvang Bathmen 

Bakkerij Philips                                                     Amigo Bathmen Garage Leijenaar 

Ook met je team of verhaal in het AHN? 
Stuur een stukjes of een foto naar redactieAHN@gmail.com 
Hieronder de foto’s van vrijdag 13 januari 

 

http://www.bockje.nl/
http://www.bockje.nl
http://www.bockje.nl
http://www.hetcafebraakhekke.nl/
http://www.teriele-olie.nl/

