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De lente is begonnen en dat betekent dat we binnenkort weer met onze blote
voeten in het zand zullen staan!
De voorbereidingen voor een nieuw seizoen zijn al volop in gang gezet. Lees
mee voor een sneak preview van wat we deze zomer in petto hebben!
Opening – Clinic van Reinder Nummerdor
Op zaterdag 28 april gaat het beach seizoen 2018 officieel van start en dat doen
we met niemand minder dan (oud) top beachvolleyballer Reinder Nummerdor!
We beginnen ’s middags met een clinic voor de jeugd, gevolgd door een clinic
van Reinder Nummerdor voor 24 geoefende
beachvolleyballers. Na de clinic is er nog
gelegenheid voor een meet & greet en het
maken van foto’s met de 5-voudig Olympia
ganger.
De rest van de middag is het veld open om vrij
te spelen.
Het programma voor 28 april is als volgt:
12:30
Velden open voor vrij spelen
13:00 – 14:00
Clinic voor de jeugd t/m 14 jaar
14:15 – 15:30
Clinic door Reinder Nummerdor
15:30 – 16:30
Meet & Greet Reinder Nummerdor
15:30 – einde
Velden open voor vrij spelen
Wil je mee doen aan één van de clinics? Dat kan! Stuur een email naar
info@beachsportnop.nl en vertel aan welke clinic je mee wilt doen. Per clinic
kunnen er maximaal 24 deelnemers meedoen dus geef je gauw op, want… vol =
vol!
Voor de deelnemers aan de clinic met Reinder Nummerdoor vragen we een
vergoeding van € 10,- per deelnemer, de clinic voor de jeugd is gratis.
Niet meedoen maar wel kijken, aanmoedigen of sfeer proeven? Ook dan ben je
van harte welkom. Voor muziek en gezelligheid wordt gezorgd!
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Beachvolleybal trainingen
De beachvolleybal trainingen van vorig seizoen waren een groot succes. Ook dit
jaar organiseren we weer trainingen om het seizoen gelijk goed te beginnen!
De senioren trainingen starten op dinsdagavond 15 mei, gedurende 8 weken:
19:00 – 20:15
Alle niveaus door Wim Bijsterbosch
20:15 – 21:30
Ervaren volleyballers in teams van 2 door Wim Bijsterbosch

De trainingen voor de jeugd zullen gegeven worden door Celine Binnenmars op
de woensdagmiddag vanaf 6 juni:
16:30 – 17:30
CMV-jeugd (7 weken lang, m.u.v. woensdag 13 juni)
17:30 – 18:30
ABC-jeugd (7 weken lang)
Kosten voor de trainingen zijn €15,- voor de jeugd en € 25,- voor senioren.
Opgeven kan door een email te sturen naar info@beachsportnop.nl. Voor de
trainingen geldt een maximum van 24 deelnemers, voor de ervaren
beachvolleyballers geldt een maximum van 12 spelers (6 teams).

Junior BeachCircuit (JBC)
Op zaterdag 30 juni wordt het Junior BeachCircuit
toernooi georganiseerd op de velden van
BeachSportNOP. Tijdens dit toernooi in het Junior
BeachCircuit kan jeugd in de leeftijd van 12 tot 19
jaar beachvolleyballen op zijn of haar eigen niveau op
verschillende locaties in het land. Deelnemers
verdienen ranking-punten voor het regionale
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NEVOBO-beach-klassement. Het JBC toernooi is een erg leuk en gezellig
toernooi om te komen kijken en mee te doen! Kijk voor meer informatie op:
https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/beachvolleybal/junior-beach-circuit

Lidmaatschap/ veldhuur
Leden van BeachSportNOP kunnen onbeperkt gebruik maken van de
accommodatie wanneer een veld is gereserveerd via de website.
Ben je nog geen lid, maar heb je wel zin in een gezellige en sportieve zomer op
de velden van BeachSportNOP? Lid worden kan via deze link naar onze website
https://www.beachsportnop.nl/lid-worden/. Vul het inschrijfformulier in en
stuur het naar info@beachsportnop.nl. Tijdens de openingsdag en de
trainingen kun je je ook bij ons opgeven.
Kosten voor het lidmaatschap zijn € 15,- voor de jeugd en €25,- voor senioren
per seizoen. Was je vorig jaar al lid dan wordt zonder tegenbericht (via de mail
voor 1 mei) je lidmaatschap automatisch verlengd.

Ook niet leden kunnen gebruik maken van de faciliteiten. Velden kunnen
gehuurd worden per dag(deel) of, in overleg, op vaste dagen en/of tijden.
Meer informatie kun je vinden op https://www.beachsportnop.nl/veld-hurenreserveren/
BeachSport NOP
Bezoekadres: Boslaan 30
8302 AB Emmeloord

info@beachsportnop.nl

www.beachsportnop.nl

Nieuwsbrief BeachSport NOP – Maart/April 2018
Sponsoren
Zonder de bijdrage van onderstaande sponsoren is het organiseren van
activiteiten en de lage contributie niet mogelijk. Hartelijk dank hiervoor!

Zij denken aan ons, denken jullie ook aan hen?
Ook voor het komende seizoen zijn wij weer op zoek naar nieuwe sponsoren!
Lijkt het je leuk als ondernemer om BeachSportNOP te ondersteunen in ruil
voor een stukje publiciteit en naamsbekendheid, neem dan even contact met
ons op. We hebben verschillende mogelijkheden om de naam van jouw bedrijf
te verbinden aan één van onze sportieve activiteiten. Dit kan variëren van een
vlag of een bord bij de accommodatie tot een toernooi genaamd naar het
bedrijf of een bijdrage in natura.
Nieuw is onze sponsor KIREVA Klus- en verbouwbedrijf. Bedankt!
Activiteiten & toernooien
Gedurende het seizoen zullen we jullie op de hoogte houden van de
verschillende activiteiten & toernooien. Natuurlijk vindt het jaarlijks
terugkerende King & Queen toernooi ook dit seizoen weer plaats. Meer
informatie hierover volgt snel!
Houd de website en de social media dus goed in de gaten.
Je kunt ons vinden op Facebook, Instagram en Twitter (BeachSport NOP). Like
en volg ons zodat je geen nieuwtjes hoeft te missen!
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Namens BeachSportNOP wensen we alle zaalvolleyballers een goed einde van
het zaalseizoen toe.
Aan alle andere fanatiekelingen die niet kunnen wachten tot we weer van start
gaan… nog even geduld!
We hopen jullie te zien op 28 april bij de spectaculaire opening van het
beachseizoen 2018! Of natuurlijk bij één van de andere activiteiten, trainingen,
toernooien of bij het vrij spelen.
Wij kijken uit naar een sportieve, gezellige zomer. Hopelijk tot gauw!
Namens BeachSportNOP,
Harry Binnenmars
Wilma Guldenmond
Piet Kleine
Rik Klaasen
Belinda van Sluijs
Maritha van Overbeeke
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