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Zaterdag 18 april 2015
Opening strandseizoen 
De eerste zonnestraaltjes zijn eindelijk op ons neer
gedaald. Elke vezel in ons lichaam verlangt naar de 
zomer; warmte, zon, zee, strand en beachvolleybal.

Op zaterdag 18 april 2015 is het zo ver. Het eerste beachvolleybal 
event van seizoen 2015! En dan nog wel midden op het Andreas-
plein achter de witte kerk in Katwijk aan Zee tijdens de opening  
van het strandseizoen 2015. We hopen natuurlijk dat jullie allen  
in grote getalen even een kijkje komen nemen en natuurlijk als je 
zin hebt een balletje te slaan.
Meld je gerust even aan via info@beachclubkatwijk.nl of bel  
Marcel Haasnoot: 06 4353 9694.

Deelnemers van de trainingen en of avondcompetitie van vorig 
jaar zijn automatisch deelnemer voor dit jaar. Mocht je dit jaar niet 
meer gaan beachen, meld je dan af. De contributie wordt in mei 
afgeschreven. De trainingen zijn vanaf maandag 11 mei 2015. 
Dat is zoals altijd na de meivakantie en de week voor ons  
Beachpower toernooi, zie onder.

De eerste nieuwe deelnemers hebben zich al aangemeld. Een 
aantal nieuwe trainers zijn ook gevonden. Mocht je ook nog 
mensen kennen of zelf training willen geven laat het ons dan 
weten. De opzet is om met meerdere trainers op een avond  
te staan, waardoor de aandacht beter afgestemd wordt op de 
deelnemers. Kan je niet wachten, gebruik het gastenboek om 
eerder te kunnen gaan beachen of neem contact op.

Zaterdag 16 mei 
Beachpower! 2015 
Nog 4 weken te gaan en dan kan het serieuze  
werk beginnen, want dan is het namelijk zaterdag  
16 mei 2015; tijd voor BeachPower! ons jaarlijkse 
beachvolleybal toernooi.

Wat normaal traditiegetrouw 
op Hemelvaartsdag plaatsvind 
zal nu de zaterdag na hemel-
vaart georganiseerd worden. 
Dat het daardoor niet minder 
spectaculair gaat worden  
mag duidelijk zijn.  

Het grootste beachvolleybaltoernooi uit de bollenstreek zal weer 
extra spectaculair worden doordat het op een na hoogste niveau  
van Beachvolleybal na afwezigheid van 1 jaar weer acte de  
préséance zal geven op het strand van Katwijk.

Naast de 1e, 2e, en 3e divisie is er ook weer voldoende ruimte 
vrijgemaakt voor het niveau waar het toernooi mee begonnen is, 
namelijk het breedte toernooi (senioren en recreanten). Ook zal  
er weer plek zijn voor jeugdteams tot 18 jaar en de allerkleinste 
beachvolleyballertjes, namelijk de mini’s (6- tot 12-jarigen).

Bij de jeugd van 12 tot 18 jaar zal er gestreden worden om punten 
voor het Nederlandse jeugdkampioenschap beachvolleybal wat later 
het jaar zal plaatsvinden in Scheveningen. Alleen dat is al een goede 
reden om 16 mei te komen kijken of mee te spelen. Tussen deze 
jongeren zitten ook spelers van een zeer hoog niveau. Dus leg je 
zonnebrand, zonnebril en strandkleren maar vast klaar, want Iedereen 
met een team (2 of 4 spelers) kan zich aanmelden via de website. Heb 
je geen speelmaatje maar wil je wel meedoen, stuur dan een mailtje 
naar info@beachclubkatwijk.nl en wij zorgen dat je mee kan doen.


