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Join us! Juni 2022 
 
Beste beacher!  
 
Met deze nieuwsbrief ben je op de hoogte van alles wat bij Beach Club Rotterdam speelt en wat er 
de komende weken voor moois op de agenda staat! 
 

Ontwikkelingen 
 
Nessebeach 
Afgelopen winter zorgden we samen met Sportbedrijf 
Rotterdam voor groot onderhoud aan de locatie. 
Belangrijkste vooruitgang is een nieuw pad rondom de 
velden. Voor komende tijd zijn nieuwe boarding en herstel 
van de netpalen prioriteit. Het riet en gras wat hier en daar 
weer omhoog komt is een zorg.  
 
Verenigingsgebouw 
Tegelijkertijd zijn we met de Gemeente in gesprek over de 
mogelijkheden voor een eigen verenigingsgebouw. Essentieel 
om als club verder te kunnen blijven ontwikkelen. Meer over ons plan lees je op de site. 
 
ALV 
In februari keken we vooruit naar het seizoen op de ALV. Dat deden we met een geweldige groep van 
ongeveer 20 betrokken leden, ook actief als trainer of vrijwilliger. Na de ALV een potje padel. 
Hoofdthema’s waren de financiële stukken en de plannen voor dit seizoen. Van trainingsschema tot 
veldindelingen tot organisatie tot verenigingsgebouw.  
 
Blok 1 
Sinds drie jaar genieten we van lange avonden dankzij de verlichting. Ook kan het seizoen hierdoor 
totaal zelfs 29 weken duren. Dit is het eerste jaar (na Corona) dat we ook écht met een 
voorzomerblok van start konden. Wekelijks zes velden vol én daarvoor een flinke jeugdgroep, die al 
eind maart van start gingen. Bijzonder dank aan trainers Bas, Joyce, Frank, William en Joop! 
 
Beachtennis 
Onder bezielende leiding van Anne, 
Arjen en sinds dit seizoen ook Damo 
gaan we alweer het vierde jaar 
beachtennis in. Met nu elke 
vrijdagavond én zondagmiddag 
trainingen en/of georganiseerd vrij 
spelen, en een hele serie 
beachtennistoernooien. Een keer 
meedoen kan altijd! 
 
Administratie-communicatie 
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Om alle trainingen en activiteiten mogelijk te maken is achter de schermen keiveel inzet nodig. Met 
dank aan Lotte, Susan, Nicole en William hebben we qua ledenadministratie, financiële 
administratie en communicatie alles beter op orde dan ooit tevoren. Je merkt het aan de 
bevestiging van je inschrijving, tijdige appgroepen en de contributiefactuur die binnenkort al volgt.  
 
After-Corona uitdagingen 
De afgelopen twee zomers waren bizar qua drukte en puzzelen op de locatie en in de groepen. Een 
soort van drie stappen vooruit, en nu weer eentje terug. Twee dingen zijn een uitdaging om mee te 
dealen:  
 
1) veel last-minute of latere aanmeldingen. Gelukkig hebben we vrijwel alle geplande 
trainingsgroepen wel van start kunnen laten gaan en  
2) een trainerspuzzel. We hebben een geweldige en grote groep trainers, maar ook zij hebben nog 
indoor-bezigheden of sowieso iets minder tijd beschikbaar.  
 
Deze twee punten samen maken bijvoorbeeld dat alle jeugdgroepen nu plotseling vol zitten. We 
hopen dat we nog plek kunnen maken voor wie daar nu op wacht.  
 

Kalender vol toffe events! 
 
CONEY MINDS BEACH BUSINESS KAMPIOENSCHAP 
Na twee jaar zijn we weer terug! Vrijdagavond 24 
juni, eind van de werkweek en nog net voor de 
zomervakantie.  
 
Neem het initiatief voor het ideale uitje met je 
collega’s of team! Inloop vanaf 1730 uur, daarna 
een speedclinic en het 4x4 kampioenschap.  
 
Voor €50 hebben jullie een topavond, schrijf je nu 
hier in!  
 
TWEE TOERNOOIEN VOOR JEUGD: 
Samen met Volley2B organiseren we het Junior 
Beach Circuit Cluster Rijnmond. Op zaterdag 11 
juni en 25 juni speel je twee toernooien. Júist voor 
iedereen, weinig of veel beachervaring. Er zijn 
twee categorieën: <13 en <15. De kans om 
dichtbij (voor het eerst?) een toernooitje te 
spelen, wat sowieso leuk wordt! Meer informatie 
vind je hier! 
 
ROTTERDAMS BEACH CIRCUIT VOOR IEDEREENT  
Op zaterdag 18 juni is het eerste toernooi van het 
Rotterdams Beach Circuit. Voor alle niveaus, één 
dagdeel, dichtbij, laagdrempelige kosten, voor 
iedereen. Info en inschrijven hier! 
 
Er staat nog veel meer op de agenda. Van het 
volgende beachtennis recreatietoernooi op 
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zondag 12 juni tot divisietoernooien op 11 juni en 16 juli. De complete kalender vind je hier: 
https://beachclubrotterdam.nl/kalender-events/.  
 
 

Tot slot 
 
Kleding 
Komende tijd volgt er communicatie over het verkrijgen van BCR Kleding, speciaal voor ons 
ontwikkeld samen met Star by GL. Shirts, tops, singlets en sandsocks. Ook nu zijn ze al te verkrijgen, 
vraag daar naar bij één van ons of anders de trainers.  
 
Boarding sponsoren 
Bij het groot onderhoud aan het locatie hoort ook het vernieuwen van de boarding. Sommige borden 
waren onderhevig aan slijtage, anderen van partners van een aantal jaar geleden. Deze zomer zorgen 
we ervoor dat het er weer strak uit ziet. Sponsoren van boarding dragen bij aan de verdere 
ontwikkeling van de club en locatie! Nieuwsgierig of een tip? Welkom! 
 
Helpen! 
Zoals je in deze nieuwsbrief leest gebeurt er enorm veel. De mogelijkheden zijn onbegrensd, en met 
hoe meer we de schouders eronder zetten hoe beter en meer de dingen georganiseerd worden. Het 
meest zijn we nu op zoek naar helpende handjes voor: 
 
a) onderhoud van Nessebeach,  
b) communicatie/promotie,  
c) organisatie van toernooien/activiteiten op de dag zelf 
 
Meld je bij één van ons als je hier meer van wilt weten! 
 
Fijne zomer!  
 
Met sportieve groet, 
 
Namens Beach Club Rotterdam, 
Frank, Lotte, Martijn, Rebekka, Richard, Sjani en William 
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