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Beachcommissie  
 
Nog een paar weken te gaan! Op 8 april om 9:30 uur wordt het veld speelklaar gemaakt. We 
hopen op veel leden die ons hierbij willen helpen. Met name doen we graag een beroep op de 
herenteams om de afdekzeilen van het veld te kunnen halen. 
Afgelopen week zijn ook de opgaveformulieren voor de beachtraining uitgedeeld en verzon-
den via de App. Vanaf 24 mei verzorgt  Marloes Leussink de beachtrainingen op woensdag-
avonden voor Meisjes C, Meisjes B, dames en heren. Geef je vooral op!  (zie bijlage voor het 
opgaveformulier) 
 
Ook voor de mini’s houdt het volleyballen niet op na de zaaltraining. Op de maandagavonden 
(15 mei t/m 12 juni) gaat de training door op het beachveld.  Mini’s niveau 3, 4 en 5 krijgen 
beachtraining van 17:00 -18:00 uur, Mini’s niveau 6, meisjes C en meisjes B trainen van 18:15 -
19:15 uur. Vanaf 19:15 uur kunnen senioren vrij spelen. 
Naast het vrij spelen en de beachtraining zijn er ook dit seizoen weer een aantal leuke activi-
teiten. Zo blijft de 20˚C maandag erin! Maar dit jaar ook het Amigos a la playa toernooi! Het 
toernooi voor ieder ABS (beach)lid die zijn vrienden of familie weleens kennis wil laten maken 
met het beachen! Kortom, leuke, sportieve activiteiten! Binnenkort ontvangt iedereen de ge-
bruikersinformatie met meer informatie!  
 
Tot op het beachveld!  
Zonnige groet, Ingrid en Ellen 
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BEACH 

Op 17 juni 2017 is alweer het 4e Bathmen on the Beach toernooi. Het gezelligste beachvolley-
baltoernooi in de regio Deventer!  
Na drie succesvolle toernooien is de organisatie inmiddels met veel enthousiasme gestart met 
de voorbereidingen voor de 4e editie. En ook dit belooft weer een gezellige dag te worden met 
als afsluiter een barbecue voor alle deelnemende teams.  
 
Klasse 
Net als de voorgaande jaren kun je weer mee doen in de volgende categorieën: 
• Promotieklasse en hoger 
• 1e en 2e klasse 
• 3e, 4e klasse en Recreanten 
In de promotieklasse en hoger wordt 2 tegen 2 gespeeld. In overige klassen is dit 3 tegen 3. 
 
Aanmelden 
Aanmelden is heel eenvoudig. Ga naar www.bathmenonthebeach.nl. Daar vind je een aanmel-
dingsformulier. Deze PDF kun je digitaal invullen, opslaan op je computer en mailen naar het 
emailadres bathmenonthebeach@gmail.com. Je ontvangt dan van ons een ontvangstbevesti-
ging. Je aanmelding is definitief als wij de inschrijvingsgelden hebben ontvangen. Dit gebeurt 
d.m.v. een automatische incasso. Aanmelden kan t/m 4 juni. 
Toernooiregels 
Om het toernooi in goede banen te leiden hebben wij een aantal toernooiregels opgesteld en 
vastgelegd in een toernooireglement dat je kunt vinden op onze website. Lees deze voor je aan-
melding goed door. Bij je aanmelding gaan wij er vanuit dat dit toernooireglement bij je bekend 
is.  
 
Spelregels 
Het toernooi wordt gespeeld volgens de beachvolleybalregels van de Nevobo. Wil je ze nog even 
nalezen, kijk dan even op onze website.  
 
Barbecue 
Natuurlijk sluiten wij ook dit jaar af met een barbecue. Gezellig na afloop van het toernooi met 
je clubgenoten en overige deelnemers nagenieten van hopelijk weer een fantastisch beachtoer-
nooi. Bij je aanmelding kun je aangeven of je hieraan meedoet. De kosten hiervoor zijn € 10,- per 
deelnemer.  
 
Vrijwilligers 
Het toernooi kan alleen maar een succes worden dankzij de inzet van vrijwilligers. De komende 
weken zullen wij de teams benaderen om ons die dag te helpen.  
 
Contact 
Mocht  je nog vragen hebben over het toernooi dan kun je ons natuurlijk altijd mailen. Wij zijn 
bereikbaar op het emailadres bathmenonthebeach@gmail.com. 
Tot ziens op 17 juni! 
Henk, Dennis, Eric, Freek, Gerdi en Karin 
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Stratenvolleybal 

Sport 2000 Buitink V’ALANS Klus & timmer TOP FTE 

Zeer geslaagd ABS stratenvolleybaltoernooi 2017! 
 

Op vrijdagavond 17 maart en zaterdagavond 18 maart is het 35ste stratenvolleybaltoernooi ge-
houden in sporthal De Uutvlog in Bathmen namens ABS Volleybal. Ook dit jaar waren er weer 
enthousiaste, gezellige en fanatieke teams uit Bathmen en omstreken aanwezig om een leuk 
balletje te slaan. Er waren sportieve en fanatieke poulewedstrijden, met zeer mooie punten en 
lange rally’s. Soms met wat grotere puntenverschillen, echter vaak ging het ook erg gelijk op. 
 
Op vrijdagavond bleken De Mango’s uiteindelijk de sterkste te zijn en daarmee zijn zij winnaar 
van De Emté Mensink bokaal. Op de tweede plek is geëindigd Grandiose, waardoor zij de Auto-
bedrijf Stegeman bokaal mee naar huis konden nemen. De derde plek was dit jaar voor RSC, 
waarmee zij de Schoemaker Veetransport bokaal hebben gewonnen. De Hogeweggers grepen 
met een vierde plaats net naast de bekers. 
 
Zaterdagavond konden wij Living Color, één van de teams die al 35 jaar van de partij is, met de 
eerste prijs feliciteren. Zij wonnen de Welkoop bokaal. De strijd om de tweede en derde plek 
was spannend. Uiteindelijk heeft Tijd voor Gezelligheid de tweede plek veroverd en daarmee de 
Te Riele Olie bokaal gewonnen. De Kwartier.info bokaal ging dit jaar naar Bergakker, die op de 
derde plek geëindigd is.  
 
De tribunes waren goed bezet met supporters en er werd enthousiast aangemoedigd en geap-
plaudisseerd. Tijdens en na de wedstrijd konden alle teams en supporters genieten van een ge-
zellig drankje en een hapje in de kantine. Zoals elk jaar was er een spannende verloting met ook 
dit jaar weer een tafel vol mooie prijzen.  
 
De organisatie bedankt alle deelnemers, vrijwilligers en sponsoren die dit evenement mede mo-
gelijk hebben gemaakt. Zonder jullie natuurlijk geen stratenvolleybaltoernooi.  
Al met al is bijna iedere ondernemer in Bathmen als sponsor betrokken bij dit jaarlijkse evene-
ment; dit moeten we koesteren!  
 
Uiteraard zien wij jullie volgend jaar graag weer terug bij een nieuwe editie van het stratenvolley-
baltoernooi!  
 
 
Commissie Stratenvolleybal Bathmen 



Stratenvolleybal 

Sport 2000 Buitink V’ALANS Klus & timmer TOP FTE 



Hét Café Braakhekke Bouwbedrijf Kerkdijk 

van Welbergen 

Bubbels te Riele Olie  

‘t Bockje Wesseling Bronsvoord Kinderopvang Bathmen 

Bakkerij Philips                                                     Amigo Bathmen Garage Leijenaar 

Zie in de bijlage de laatste avonturen van de jeugd van ABS 

JEUGD 

http://www.hetcafebraakhekke.nl/

