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Zon, zee, strand en 
beachvolleyballen 

Nog heel eventjes en de 
laatste ballen zijn gesla
gen in de zaal. Tijd om 
eindelijk het strand weer 
op te gaan. Want dan voel 
je het zand lekker tussen 
je tenen en de zonne
stralen op je wangen.

Vanaf volgende week staan de vaste velden weer op onze lokatie 
naast de Katwijkse Branding Surfclub (KBS). Mocht je interesse 
hebben om alvast met een groepje te gaan volleyballen dan kan je 
een app sturen naar 0643539694.

Trainingen vanaf 9 mei
Op 9 mei gaan de trainingen weer beginnen.  
Beach Club Katwijk biedt trainingen op verschillende 
niveaus aan voor jeugd en senioren op dinsdag  
en woensdag en de Katwijkse Beach Competitie  
op vrijdagavond. 

Deze Katwijkse Beach Competitie (KBC) is nieuw dit jaar. Zeven 
weken lang speel je met een vast speelmaatje en speel je voor de 
ranking, wekelijks is er promotie en degradatie. Kan jij of je maatje 
niet? Dan kan een speelronde met iemand anders gespeeld worden.

Op zaterdag 7 mei kun je ook derde divisie komen kijken of spelen 
bij Beach Club Katwijk.

Zaterdag 14 mei 2016
BEACHPOWER!

Ons grootste evenement 
Beachpower! vindt plaats 
op 14 mei 2016. Je kan je al 
inschrijven. Kom naar het strand 
van Katwijk, vindt een maatje, 
trek je schoenen uit en schrijf je 
snel in! Let op: vol is vol!

 
Check facebook of de Beach Club Katwijk website voor meer info.
 
Geef je gauw op voor de trainingen. Dan weten we hoeveel trainers 
we nodig hebben!!!
 
Tot ziens bij Beach Club Katwijk. Tot ziens op de strand!

Nieuw bij Beach 
Club Katwijk: 
BEACHTENNIS

Meer informatie vind je  
bij ons op de website  
www.beachclubkatwijk.nl

Opening  
badseizoen   
Katwijk aan Zee
 
Zaterdag 16 april 2016.
Locatie: achter de witte 
kerk. Aanmelden kan via 
www.beachclubkatwijk.nl
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