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Inmiddels gaan we richting winter en kijken we terug op een geslaagde zomer. Zon, zon 
en nog eens zon! Toch gaat beachvolleybal ook nu gewoon door. In deze nieuwsbrief meer 
over beachvolleyballen tijdens het NK Indoor in Aalsmeer en het bezoeken van de Dela 
Beach Open. Verder een overzicht van onze “highlights” van het 2e gedeelte van deze zomer. 
Binnenkort komen we met nieuws en ontwikkelingen richting komende zomer! 
 

NK Indoor 
Van 21 t/m 23 december vind het jaarlijkse 
NK Beachvolleybal Indoor plaats in The 
Beach in Aalsmeer. Vrijdag kwalificaties, 
zaterdag hoofdtoernooi, zondag finales. 
Op zaterdag zijn een aantal velden 
beschikbaar voor leden van Beach Club 
Aalsmeer, Silicium, Irene Beach én Beach 
Club Rotterdam. Niveaus waarop gespeeld 
wordt zijn midden, hoog en divisie.  
 
Dus wil jij op zaterdag 22 december of 
zaterdag 23 december een dagje weer de 
zomer in, zelf een aantal uur een toernooitje spelen en de Nederlandse top zien spelen? Meld je met 
z’n tweeën aan via info@beachclubrotterdam.nl of via Whatsapp bij William (06-31493584). Tussen 
12.00 en 16.00 uur speel je zoveel mogelijk setjes, zoveel mogelijk op je eigen niveau.  
 
 

Dela Beach Open 
De Dela Beach Open, een 4-sterren World Tour 
toernooi, is in de tweede week van de kerstvakantie 
in de indoorlocatie op het Zuiderpark in Den Haag. 
De wereldtop komt hier samen, inclusief kersvers 
Europees kampioenen Sanne Keizer en Madeleine 
Meppelink. Meer informatie vind je op 
http://www.volleybal.nl/dela-beach-open!  
 
Gratis kaarten zijn momenteel nog verkrijgbaar via 
DELA, instructies op http://bit.ly/Delavrijkaarten. 
Op=op en te laat? Dan is er nog de mogelijkheid om 
via volleybal.nl 10% korting te krijgen op je kaart 
met de actiecode “DB2019BCR”. Wij zijn erbij in Den 
Haag! 
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Trainingen 
Heel de zomer werd er van maandag t/m vrijdagavond op verschillende niveaus doorgetraind. Vanaf 
eind augustus startte ook blok 3 met haar trainingen. Dit is voor het eerst dat we ook een blok met 
trainingen hebben aangeboden tot eind september. Maar liefst 45 deelnemers hadden zich voor dit 
blok ingeschreven. Er konden 3 groepen gevormd worden, waardoor ieder op zijn/haar niveau kon 
trainen. Het was even spannend of we met de steeds vroegere zonsondergang de trainingen tot eind 
september zouden kunnen voort zetten, maar dit ging prima. De laatste trainingen werden wel iets 
vroeger ingezet en er werd tot zonsondergang iedere week gewoon heerlijk getraind en gespeeld! 

 

Coney Beach Business Kampioenschap 
Op vrijdag 31 augustus vond de 3e editie van het Coney Beach Business Kampioenschap plaats. Het 
Coney Beach Business Kampioenschap is de sportieve en gezellige beachvolleybalactiviteit met 
vrienden, collega’s en relaties. Sportiviteit, vitaliteit, gezelligheid en business komen samen tijdens het 
evenement. In totaal hadden 16 teams zich ingeschreven. Rond 17.30 uur werd iedereen ontvangen 
en kregen alle deelnemers een Rabobank Bowl.  

 
Deze kon je door Brasserie Lookies voorzien van een heerlijke hamburger. Al snel gingen we start met 
een leuke bedrijvencompetitie. Om 20.30 stond uiteindelijk de finale op het programma, waarbij 
opnieuw Ortec in de finale stond. Zij namen het dit keer op tegen Vergeer Holland. Vergeer Holland 
wist Ortec dit jaar te verslaan en gingen met de beker van het Coney Beach Business Kampioenschap 
naar huis! 



  

                                                                            
  

  

NK Mix                     
Zondag 9 september organiseerden wij de 2e editie van het NK Mix. Een toernooi waar op 
recreatief en op topniveau gespeeld werd. NK Mix Recreatief 2018 zijn Guus en Janne uit 
Eindhoven in de Nederlands Kampioenen Top zijn Anna en Max Nieuwstad!   

 
Diverse activiteiten 
Naast de evenementen en de trainingen die wij georganiseerd hebben vonden er nog vele andere 
activiteiten bij ons op de locatie plaats. Zo werd er een clinic door keepersschool Balvast gehouden, er 
werd een korfbalevent georganiseerd, kwamen er hockeyteams langs om zich voor te bereiden op het 
nieuwe hockeyseizoen, de dansschool uit Nieuwerkerk besloot in het kader van het mooie weer om 
haar lessen een dag buiten op het strand te geven, er kwamen scholen langs voor sportdagen, er 
werden kinderfeestje georganiseerd, er kwamen bedrijven langs voor een gezamenlijke activiteit en 
niet geheel onbelangrijk… wisten onze eigen leden geregeld vrije velden in gebruik te nemen om 
gewoon lekker een potje te beachen!               

  

 
 
  



  

                                                                            
  

Winterklaar 
Ze zeggen wel eens aan alles komt een eind, maar het mooie weer bleef maar aanhouden. Zondag 7 
oktober was het dan toch echt zo ver, de afbouw van de locatie. Alles werd uitgezocht en winterklaar 
gemaakt. Maar liefst 3 zakken vol met bidons, 2 brillendozen en 3 kledingtassen zijn deze zomer 
achtergebleven op onze locatie. De kleding hebben wij uitgezocht en inmiddels is dit naar het Leger 
des Heils gebracht. We vonden het zonde om de brillen en doppers zo maar weg te gooien. Mocht je 
dus nog iets missen? Laat het even weten via info@beachclubrotterdam.nl. Wij zorgen dan dat jouw 
gemiste item weer bij jou terecht komt! 
 

 
 
 

Suggesties! 
Wij staan altijd open voor verbeterpunten of leuke ideeën. Heb jij iets wat wij zeker moeten weten en 
waar wij wat mee kunnen. Laat het ons dan weten.  
 
Wij hopen dat jullie net zo genoten hebben als wij bij Beach Club Rotterdam in 2018. Iedereen veel 
succes en plezier gewenst bij zijn/haar andere sportactiviteiten deze winter en we hopen jullie 
uiteraard allemaal weer te zien bij het NK Indoor, de Dela Beach Open of in april 2019!  
 
Met sportieve groet, 
 
Namens Beach Club Rotterdam, 
Richard, Martijn, William, Sjani en Rebekka 
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