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OP ONZE WEBSITE VIND JE ACTUELE INFORMATIE GA NAAR   

http://volleybal.absbathmen.nl 

Het seizoen 2016-2017 gaat van start 
 
De eerste trainingen en wedstrijden zitten er weer op! Met een warm temperatuurtje voelde het 
nog als zomervakantie. Voor je het weet zitten we echter weer midden in het seizoen. Iedereen 
staat natuurlijk weer te ‘trappelen’ om aan het nieuwe seizoen te beginnen. (Of zijn inmiddels 
begonnen, immers dit voorwoord heeft wat op zich laten wachten.) Na het einde van seizoen 
2015-2016 is hard gewerkt en gepuzzeld om de teams, de trainingen, de trainers, de coaches 
etc… in een schema te krijgen. En dat is gelukt! Binnenkort ontvangen jullie de bewaarversie van 
AHN, hierin staan alle schema’s nog een keer overzichtelijk gerangschikt. Door de groei van onze 
vereniging is het niet langer mogelijk ALLE thuiswedstrijden op dezelfde vrijdag in te plannen. Dit 
betekent dat we de zaal iedere vrijdag hebben ingehuurd voor het spelen van wedstrijden, 
mocht je een vrijdag niet spelen kom dan gerust de andere teams aanmoedigen.  
Namens het bestuur wens ik iedereen een sportief en blessurevrij seizoen. Blijf gastvrij en spor-
tief naar zowel alle tegenstanders en scheidsrechters die we weer mogen ontvangen in de Uut-
vlog. 
 
 
Frank Machielsen  voorzitter 

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


Jeugd 

We zijn onze bus naar Raalte gegaan. Papa 
heeft de team bus gemaakt. We moeste vol-
gens mij tegen Twello, Raalte en Heeten. De 
eerste set hadden we verloren we waren niet 
goed opgewarmd. En we hebben de tweede 
set gewonnen. Na de pauze hebben we de 
twee sets verloren. Onze laatste wedstrijd 
hebben  gewonnen van Raalte. We hebben 
een groepsfoto gemaakt die nu op de site 
staat met de leukste foto gaan we naar huis in 
de bus . Het was heel gezellig en we hebben 3 
wedstrijden gespeeld en we hebben veel ge-
jeld. 

 

groeten Ymre Adema 



 

●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 

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

