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Volle bak! Juli 2020 
 
In deze nieuwsbrief informatie over de versoepelingen vanaf 1 juli, over toernooien en 
clinics en over de activiteiten van de afgelopen periode. We zijn trots op hoe mooi de locatie er weer 
bij ligt, op de snelheid waarmee alles geregeld is, op de betrokkenheid en inzet van iedereen, en op 
hoe we op een verantwoorde manier alle richtlijnen hebben nageleefd.  
 
En dus is het drukker dan ooit op Nessebeach. Van maandag t/m 
vrijdag zijn vanaf 19 uur alle velden bezet, en is het daarvoor 
flink druk met jeugd en mini’s. In het weekend wordt het ook 
steeds meer passen en meten, er worden meer en meer velden 
gereserveerd.  
 
Naast beachvolleybal komt dit ook door andere beachsporten. 
Op vrijdagavond kun je beachtennissen en op zaterdagochtend 
zijn er twee voetbalteams die footvolleyen. Daarnaast maken 
Fabia Dance Center, Tough Lotus en JCR Judo gebruik van het 
zand om te kunnen blijven dansen, yogaën en judoën.  
 
Versoepelingen 1 juli 
Vanaf dit moment moment mogen we weer zonder beperkingen 
sporten (dus wél blokkeren) en het terras openen! Er zijn nog 
een aantal aandachtspunten: 

- Bij aankomst en vertrek locatie: handen wassen 
- Tijdens het sporten: vermijd onnodig contact 
- Op het terras en rondom trainingen, wedstrijden, 

activiteiten: anderhalve meter afstand 
- Ouders en andere 
-  toeschouwers blijven buiten de hekken (daarbinnen is rondom de boarding de afstand niet 

te regelen) 
 
Dit betekent ook dat velden reserveren door leden weer op elk moment van de dag kan, er hoeft 
geen beheerder aanwezig te zijn.  
 
Toernooien en clinics 
Zaterdagmiddag 4 juli en zondagmiddag 5 juli zijn onze eerste BCR-toernooien. Zaterdag voor mix-
teams laag t/m hoog, zondag voor dames en heren met het niveau 2e/3e divisie. Leuk en 
laagdrempelig, meer informatie en inschrijven vind je hier (mix) en hier (divisie). Wil je graag dat er 
voor jouw niveau en op andere data vergelijkbare toernooien komen? Laat het weten! 
 
Ook zijn de eerste scholen en bedrijven weer te gast. Voor een clinic, voor een seizoensafsluiting of 
om als collega’s een toernooitje met elkaar te spelen; alles kan!  
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Trainers, beheerders en bestuur 
Superblij zijn we met onze trainers, inmiddels zijn het 
al 15 toppers! Mooi is dat iedereen ook met zelf 
spelen bij BCR veel ervaring heeft. De 
trainersbijeenkomst was een goede aftrap om met 
elkaar de cultuur en werkwijze te bespreken. 
 
De zondagmiddag met 12 beheerders bij elkaar komen 
was ook een mooie stap. Leden die weten hoe het op 
locatie werkt en waardoor we er samen voor zorgen dat er altijd gesport kan worden.   
 
Speciale vermeldingen zijn er voor Kirsten van der Lecq die de coördinatie van de mini’s en jeugd t/m 
12 jaar verzorgd, Mika Prins die veel training geeft en ook de footvolleyers begeleid, en Frank Spee 
die vanaf nu het bestuur versterkt! 
 
Tot slot.. 

- De drukte brengt ook meer inkomsten. Dat zorgt voor nieuwe vlaggen, kleding, 
tennismaterialen, een aantal reparaties en de volgende wens is nieuwe belijning. Fijn! 

- De Nevobo zorgt er ook voor dat er direct weer allerlei toernooien georganiseerd worden. 
Ook meedoen?  

- Alle trainingen gaan door tot en met eind augustus. Daarna komt er weer een nazomer-blok, 
meer informatie volgt later.  

 
Fijne zomer(vakantie)! 
 
Met sportieve groet, 
 
Namens Beach Club Rotterdam, 
Frank, Martijn, Rebekka, Richard, Sjani en William 
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