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Nieuwsbrief BeachSport NOP – najaar 2016 
 
De tijd snelt voorbij en voor je het weet is ’t het eerste weekend van oktober 
en dit betekent dat het beachseizoen helaas weer voorbij is. 
Vrijdagavond 7 oktober zijn met behulp van de aanhanger van Klusbedrijf  
Kireva de afdekmatten weer opgehaald en tegelijkertijd zijn de bankjes en 
stoelen in opslag gegaan. 

Zaterdagochtend 8 oktober zijn door 
een aantal enthousiaste en 
hulpvaardige beachleden in 
samenwerking met de 
beachcommissie de velden 
afgebroken en met de matten 
afgedekt. 

 
Het tweede seizoen van BeachSportNOP heeft in het teken gestaan van de 
verdere ontwikkeling van de beachsport en de vereniging zelf. De internetsite 
heeft dankzij Dith Design een upgrade gekregen en wordt nog steeds verder 
verbeterd. 
Aan het begin van het seizoen 
hebben de reclameborden van onze 
veld- en bordsponsoren een vaste 
plek gekregen langs de velden en zijn  
vermeld op de site van 
BeachSportNOP.  
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In de maand mei is door Arno van Solkema een trainingscursus gegeven op 
onze beachvelden. Aan deze training hebben zowel leden van BeachSportNop 
als van andere verenigingen in de omgeving deel genomen.  

 
 
 
 
 
 

De deelnemers waren enthousiast over de cursus en unaniem van mening dat 
het beachvolleybal in het zand toch een hele andere beleving is dan in de zaal. 
Als beachsportnop zijn wij van plan om in het komende seizoen ook zelf 
trainingen aan te bieden zodat de trainers hun opleiding in praktijk kunnen 
brengen.  
Daarnaast zijn er voor  het eerst trainingen voor de jeugd georganiseerd onder 
de enthousiaste en kundige leiding van Celine Binnenmars. Ook deze hopen we 
het komende jaar weer op het programma te kunnen zetten. 

Tevens is dit jaar voor het eerst een toernooi 
georganiseerd voor het Junior Beach Circuit en heeft 
er een King & Queen toernooi plaats gevonden. Beide 
toernooien kenden een succesvol verloopt en zijn 
voor herhaling vatbaar.  
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Er is dit jaar naast het gebruik van de velden door onze eigen leden ook 
regelmatig gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot huur van de velden. 
Hiermee zijn we erg blij omdat een optimaal gebruik van deze top 
accommodatie hoog bij ons in het vaandel staat.  
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Als commissie zijn we 
inmiddels druk aan 
brainstormen over het 
komende seizoen 2017. Ook 
hiervan hopen we weer een 
“Smashing Summer” te 
kunnen maken. 
 
 
 
 
We zullen jullie het 
komende voorjaar tijdig op 
de hoogte brengen van het 
programma voor 2017. 
Daarnaast kun je ons blijven 
volgen op Twitter, Facebook 
en Instagram en uiteraard 
op onze site 
www.beachsportnop.nl 
 
 
De beachcommissie wenst iedereen sportief en blessurevrij zaalseizoen 2016-
2017 toe en wij hopen jullie volgend jaar weer op de beachvelden van 
BeachSportNOP te kunnen ontmoeten! 
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Tot slot willen wij onze sponsoren hartelijk danken voor hun bijdrage want 
zonder hen waren onze activiteiten niet mogelijk. 
 

Zij denken aan ons, denken jullie ook aan hen 
 
 

  
 
 
 

 
 
 


