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Op maandag 15 mei is het officiële beachseizoen van start gegaan. Met-
een was het daarbij raak en konden we de “20 ˚C maandag” in uitvoe-
ring brengen. Naast een toost en een hapje op het mooie weer, meteen 
een toost op de start van het seizoen. We hopen op meer zulke mooie 
avond! Ook is er een prachtig kunstwerk onthuld, start de beachtraining 
en komt het Bathmen on the Beach toernooi steeds dichterbij. Lees er 
meer over in deze special! 
 
Zonnige groeten, Ingrid en Ellen 

mailto:redactieahn@gmail.com
http://www.emte.nl/_layouts/sfg_custom/map.aspx?adres=bathmen&straal=5


 

Bathmen on the Beach toernooi 
 
Wij zoeken nog teams! 
Nog een paar weken en dan is alweer het 4e Bathmenonthebeach-
toernooi (zaterdag 17 juni). Met de heerlijke zomeravonden heeft ieder-
een al weer flink kunnen trainen. Dus de verwachtingen zijn hooggespan-
nen.  
De inschrijving loopt nog tot 4 juni. Hoewel er al een flink aantal aanmel-
dingen zijn, kunnen wij nog wel wat teams gebruiken om er een mooie 
en spannende competitie van te maken. Ook missen wij nog een flink 
aantal namen uit onze eigen vereniging. Heb je je nog niet aangemeld, 
doe dat snel via www.bathmenonthebeach.nl of onze eigen website. En 
vergeet natuurlijk niet om je ook voor de barbecue op te geven.  
 
20 ˚C maandag 
De foto zegt genoeg….. 

http://www.bathmenonthebeach.nl


 

Sport 2000 Buitink V’ALANS Klus & timmer TOP FTE 

   Molenstraat Bathmen 

Onthulling beach kunstwerk 
De afgelopen weken zijn de mini’s en jeugd, onder leiding van Nanda en 
Emmelie, ontzettend druk geweest om een prachtig kunstwerk te ma-
ken voor op het beachveld. Het heeft heel wat tijd en inzet gevergd, 
maar het eindresultaat is prachtig! Afgelopen maandag is het schilderij 
onthuld! Allemaal ontzettend bedankt voor jullie inzet! 



 

 

Op 24 mei is de beachtraining gestart op woensdagavond (6x) en wordt 
gegeven door Marloes Leusink. De eerste training was een groot succes! 
Onderstaande deelnemers hebben zich opgegeven, een leuke en leerza-
me training gewenst… 
  

Jeugd 18:00 -19:00 uur Dames 19:00-20:15 uur Heren 20:15 -21:30 uur 

Aniek Schoneveld Ilse Wesseldijk en Ellen Rensen Gido Koeslag en Dennis 
Dierkerhof 

Lara van den Berg Gerdi Schoemaker en Petra Koeslag Freek van Hasz en Jeroen 
Littink 

Eke Peters Ingrid Kapsenberg en Kristel Pahl-
platz 

Freek Pluim en Willem 
Pluim 

Judith Pelgrum Jeanine Valster en Linda Klein Brin-
ke 

Jan Pluim en Eric Overvel-
de 

Emma Broekhuis Christa Baltes en Claudia Baltes Martin Power en Daniel 
Martinot 

Lieke van der Meij Wendy Demmers en Nicol van der 
Kloet 

  

Sanne Kapsenberg Liesbeth te Dorsthorst en Charlotte 
Kogelman 

  

Anne Wibbelink     

Maud Wibbelink     

Indy Goossen     

Ilse Bakker     

Vera de Vries     

Irsa Bruggeman     

Madelon Groot Lipman     

Mette Zwiers     

Mandy Jansen     

Josien Bielderman     



 

Welkom Beachleden 
Ook  dit jaar zijn er weer nieuwe ABS beachleden aangemeld. 

Kim Jonker 
Jeanine Valster 
Liesbeth ter Dorsthorst 
Charlotte Kogelman 
Linda Klein Brinke 
Wendy Demmers 

 
Van harte welkom! 

Clinics basischolen 
Op 22 april is de volleybalclinic voor de leerlingen van de Looschool ge-
weest. Door het koude weer is deze clinic in de zaal verzorgd. Op dins-
dag 4 en vrijdag 9 juni volgen deze beachvolleybalclinics voor de leer-
lingen van de Dorpsschool en de Rythmeen. Tijdens deze clinics maken 
de leerlingen kennis met beachvolleybal. De clinics worden gegeven 
door Johan Strokap en Henk Koeslag. Op zaterdag 17 juni tijdens het 
Bathmen on the Beach toernooi wordt er tussen 12:00 en 13:00 uur ook 
een beachclinic gegeven. 
Nadere informatie volgt. Wees allen van harte welkom! 
 
Sponsoren 
Het beachveld heeft er twee sponsoren bij! Naast Black Tie Media en 
“de Heeren van Dorth”, heeft ook fam. Middeldorp en Buitink een spon-
sordoek rond het veld hangen.  
Kennen jullie nog mogelijke sponsoren? Voor meer informatie kun je 
contact opnemen met Freek (f.vanhasz@gmail.com of 06 16134679) 

mailto:f.vanhasz@gmail.com


 

Agenda  mei- juni 2017  
 

maandagen  mini’s niveau 3.1, 3.2, 4, 5.1, 5.2    17:00-18:00 

(15 mei t/m 5 juni) mini’s niveau 6, meisjes C, meisjes B   18:15-19:15 

   senioren vrij spelen      19:15-eind 

 

31 mei    beachtraining    

   Jeugd        18:00-19:00 

   Dames        19:00-20:15 

  Heren        20:15-21:30  

6 juni beachclinic Dorpsschool     schooltijden 

   

7 juni   beachtraining    

  Jeugd        18:00-19:00 

  Dames        19:00-20:15 

  Heren        20:15-21:30    

9 juni beachclinic Rhytmeen     schooltijden 

 

12 juni  afsluiting seizoen voor mini’s en jeugd  

  mini’s niveau 3.1, 3.2, 4, 5.1, 5.2    17:00-18:00  

  mini’s niveau 6, meisjes C en meisjes B   18:15-19:15 

 

14 juni beachtraining   

  Jeugd        18:00-19:00 

  Dames        19:00-20:15    

   Heren        20:15-21:30  

 

17 juni Bathmen on the Beach toernooi    09:30-16:00 

  met beachclinic mini’s en jeugd 

 

21 juni beachtraining    

  Jeugd        18:00-19:00 

  Dames        19:00-20:15 

  Heren        20:15-21:30  

 

28 juni beachtraining    

  Jeugd        18:00-19:00 

  Dames        19:00-20:15 

  Heren        20:15-21:30 

 

 



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/

