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Beste Beachvolleyballer, 
 
We zitten alweer midden in de zomer en wat een mooie weken hebben wij 
alweer gedraaid bij Beach Club Rotterdam. De weersomstandigheden zijn ons tot nu toe meer dan 
goed gezind geweest. Via deze nieuwsbrief willen wij jullie graag op de hoogte brengen wat er 
allemaal gaande is bij Beach Club Rotterdam. 
 

Trainingen 
Het eerste trainingsblok zit er op. We hadden maar liefst 230 leden die actief bezig waren op onze 
locatie. Van jong tot oud, voor iedereen was er wel een geschikt moment op zijn of haar niveau te 
trainen. Naast de trainingen die wij geven hebben diverse scholen en bedrijven beachvolleybal zelf 
mogen ervaren. Inmiddels zijn wij halverwege blok 2, deze trainingen lopen tot eind augustus. De 
inschrijving voor blok 3 staat nog open. Mocht je het leuk vinden om nog deel te nemen, dan kan dit. 
Stuur dan even een mailtje naar info@beachclubrotterdam.nl 
 

Couple of the Beach 2018 
 

 
 

Junior Beach Circuit 
Op 6,7 en 8 juli vond het junior Beach Circuit plaats op onze locatie. Het Junior Beachcircuit (JBC) is 
de beachcompetitie voor jeugd in de leeftijd van 12 tot 19 jaar. Uit het hele land kwamen spelers en 
speelsters naar BCR om het toernooi te spelen. De Albert Hein uit Nesselande zorgde als sponsor 
voor de nodige versnaperingen voor alle deelnemers. Er hing een leuke sfeer en uiteraard hebben wij 
veel winnaars en winnaressen mogen huldigen en blij mogen maken met een waterski arrangement 
bij Project7! 
 

                             
 
 

NIEUWSUPDATE  
BEACH CLUB ROTTERDAM  

Op 29 juni organiseerden wij voor het eerst Couple of the Beach. 
Er werd gespeeld via het king-of-the-court principe, waarbij er 
samen werd gespeeld door 1 man en 1 vrouw . Maar liefst 27 
teams namen deel aan dit leuke evenement. Uiteindelijk mocht 1 
mix duo zich "couple of the beach 2018" noemen. Dit waren Jelle 
Timmer en Myra Ebbelaar!  

mailto:Info@beachclubrotterdam.nl
http://www.beachclubrotterdam.nl/
http://www.facebook.com/BeachClubRotterdam
mailto:info@beachclubrotterdam.nl


  

                                                                           
  

 

EK Beachvolleybal 
Wat een feest was het afgelopen week in “Beachvolleyballand”. Het Dela EK Beachvolleybal vond 
plaats en één van de speelsteden was Rotterdam. Er werd gespeeld bij het SS Rotterdam, een 
prachtige locatie. Beach Club Rotterdam was heel de week goed vertegenwoordigd. In samenwerking 
met de Nevobo en het Sportbedrijf van de gemeente Rotterdam werden naast het Center Court door 
onze trainer William Klaver diverse clinics gegeven aan kinderen en bedrijven.  
 
Beach Club Rotterdam was vrijdagavond met ruim 100 leden vertegenwoordigd. Uiteraard werd er in 
het stadion gekeken naar de Nederlandse prestatie. Wat hing er een mooie sfeer! Rebekka Kadijk, 
trainster van  de mini’s en topteams, was als ambassadrice vertegenwoordigt op het SS. Onze dames 
topteams van BCR mochten de openingswedstrijd voor de scheidsrechters spelen en mee doen aan 
Queen of the Beach en één van onze jonge leden, Kristy de Jong, was mini bij de wedstrijd van Keizer-
Meppelink.  
 
Deze dames wisten zaterdag goud te winnen op het EK, een super prestatie! Wij feliciteren hen en 
natuurlijk bondscoach Richard de Kogel, die achter de schermen nog steeds actief is bij BCR.  
 

                        
 

 
 



  

                                                                           
  

Coney Beach Business Kampioenschap 
Op vrijdag 31 augustus vindt 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. Deelnemen kan met 4-6 deelnemers per team. De laatste keer ging Ortec met de 
Cup er vandoor. Durf jij met jouw vrienden, collega’s en/of relaties de uitdaging aan te gaan? Schrijf 
je in via info@beachclubrotterdam.nl, of kijk op de website voor meer informatie over gezellige 
bedrijventoernooi!  
 

NK Mix 
Na het eerste succes van 2016 kregen wij in 2017 en dit jaar weer veel vragen of we opnieuw een NK 
Mix wilden organiseren. Het is daarom zo ver! Op zondag 9 september organiseren wij de 2e editie 
van het NK Mix. Een prestatief toernooi, waarbij er ook voldoende ruimte is voor gezelligheid. Hoe 
werkt het? Een team bestaat uit één dame en één heer.  Het net zal tussen dames en herenhoogte 
inhangen en een wedstrijd zal gespeeld worden in twee sets tot 15 punten. Als het nodig is zal een 
derde set tot 7 punten de winnaar aanwijzen. Dit wil jij toch met jouw beachmaatje niet missen? 
Inschrijven kan vanaf 1 augustus via onze website. 

 
 

Kom jij ons helpen? 
Om al deze leuke activiteiten mogelijk te maken werken wij op dit moment met een vaste groep 
actieve vrijwilligers. Lijkt het jou ook leuk om ons te helpen bij een van onze activiteiten of op een 
andere manier. Laat het ons dan weten via info@beachclubrotterdam.nl  
Met meer “handjes” kunnen we nog meer door ontwikkelen en leuke activiteiten op onze locatie 
laten plaats vinden! 
 

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.  
 

Veel beach plezier nog de komende weken! 
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