Nijmegen, augustus 2015.
Hallo Leden en aspirant leden,
Na een zomer met mooie beachvolleybaltoernooien op lokaal, nationaal en internationaal niveau,
gaan begin september de indoor beachvolleybal-trainingen in de Beachfabriek weer beginnen.
Dit seizoen met een aantal vernieuwingen. Zo hebben we onder andere een nieuwe trainer voor de
divisie groep en krijgen trainingsleden de mogelijkheid om extra speeltijd in hun lidmaatschap op te
nemen.
Een aantal goede zaken blijft ook gewoon behouden zoals; het laatste zondag van de maand toernooi
en de Beachvolley Friday.
Trainingen
Zoals gebruikelijk blijft de trainingsduur in totaal 2 uur (jeugd 1,5 uur), waarvan het laatste half uur vrij
spelen is, om het geleerde direct in de praktijk te kunnen brengen. De diverse trainingsgroepen gaan
trainen van maandag tot en met donderdagavond. Zie ook concept indeling verderop in deze
nieuwsbrief.
Kosten
Een trainingsblok duurt 4 maanden en bestaat uit minimaal 15 trainingen. Het eerste blok loopt
grofweg van september tot en met december en het tweede blok van januari tot en met april. De
kosten voor een trainingsblok bedraagt € 187,50 voor senioren en € 119,- voor de jeugdtrainingen. De
trainingen starten op maandag 7 september 2015.
Extra speeltijd
Aanvullend op de trainingen krijgen trainingsleden de mogelijkheid om extra speeltijd in hun
lidmaatschap op te nemen. Voor een bedrag van € 47,50 per 4 maanden kun je elke zondag 2 uur
extra vrij komen spelen. Dit m.u.v.de laatste zondag van de maand i.v.m. ons eigen
beachvolleybaltoernooi, Hiervoor zal op zondagmiddag/avond een blok van 4 uren gereserveerd
worden. Waarschijnlijk van 17-21 uur. Reserveren hiervoor zal noodzakelijk zijn. We bekijken nog of
het mogelijk is om ook een competitie aan te bieden in deze uren. Introducees zijn bij voldoende
ruimte welkom en zullen per avond een x-bedrag gaan betalen.
Trainers
Voor de meeste groepen blijft Vincent van Kempen de trainer. Echter voor de divisiegroep hebben we
Sander Mulder bereidt gevonden om training te gaan geven. Sander heeft een rijke volleybalcarriere
met o.a. deelname aan de olympische spelen Beachvolleybal van Atlanta in 1996.
De divisiegroep zal gaan trainen op donderdagavond en staat open voor zowel dames als heren die
op hoog niveau kunnen en willen beachvolleyballen.

Toernooi
Net als afgelopen seizoen, zal elke laatste zondag van de maand weer een 2x2 toernooi
georganiseerd worden door de Beachfabriek. Deze staat open voor zowel leden als niet leden. Het
eerste toernooi staat gepland voor zondag 27 september 2015 en dat zo door naar de laatste zondag
van april, 24 april 2016. Standaard starten deze toernooien om 11.00 uur en duren afhankelijk van
bezetting tot 16 a 17 uur.
Beachvolley Friday
Net als afgelopen jaar, zal de vrijdagavond weer Beachvolley Friday zijn in de Beachfabriek. Van
20.00-23.00 lekker partijtjes spelen met iedereen die zin heeft. Zowel voor leden als niet leden. De
enige regel die we hanteren, is dat je indien alle velden bezet zijn, je na 1 set een veld vrij maakt voor
een volgende wedstrijd. De toegang voor deze avond is € 7,50 per persoon.
Tussendoor en aansluitend is er uiteraard de gelegenheid om een drankje te nemen op ons
containerterras.
Concept indeling trainingen
Maandag 19.00-21.00 – Beachbeginners II, Mix
e
Maandag 21.00-23.00 – Heren Hoog/3 divisie
Dinsdag 19.30-21.30 – Heren gevorderd midden/hoog
Dinsdag 20.30-22.30 – Beachbeginners I, Mix
Woensdag 17.30-19.00 – Jeugd ABC
Woensdag 19.00-21.00 – Dames gevorderd midden/hoog
Woensdag 21.00-23.00 – Beachbeginners I, Mix
Donderdag 17.30-19.00 – Jeugd ABC
Donderdag 19.00-21.00 – Heren/dames Divisie Hoog
Donderdag 21.00-23.00 – Nog nader te bepalen
Nb bij alle trainingsgroepen geldt dat ze doorgaan mits voldoende inschrijvingen. Je individuele niveau wordt in
overleg met de trainer bepaald. Trainingsgroepen starten op maandag 7 september 2015.

Inschrijven
Ben je nog geen lid van de Beachfabriek, dan kun je inschrijven voor de trainingen via de website
www.beachfabriek.nl. Binnenkort zal het inschrijfformulier nog aangepast worden met o.a. de extra
speeltijd optie.
Heb je afgelopen seizoen ook al getraind en heb je geen afmelding gestuurd, dan gaan we er van uit
dat je komend seizoen ook weer komt trainen en ontvang je binnenkort je teamindeling.
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Proefles
Zou je eerst een keer willen uitproberen of je wilt gaan beachvolleyballen? Stuur dan een mail naar
info@beachfabriek.nl en meld je aan voor de inlooptraining van 31 augustus of 1 september 2015. Zie
ook onderstaande flyer.

Mocht je naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen hebben? Bel of mail naar de Beachfabriek.
Met vriendelijke groet,
Marcel & Vincent
Beachfabriek Nijmegen
06-23656511
info@beachfabriek.nl
www.beachfabriek.nl
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