
Nieuws van de Beachvelden (nr.5-2022)                                                  

Het laatste nieuws vanaf de beachvelden was van eind juni. Is er dan niets gebeurd? Jazeker wel! Vele activiteiten 

hebben er plaatsgevonden en middels enkele berichten op Facebook konden jullie hier over lezen. Nu, 5 september, 

is helaas het einde van het beachseizoen inzicht. Het mooie weer nodigt nog steeds uit om op het zand te blijven 

beachen maar dan wordt het voor de zaalvolleyballers te veel. Zaterdag 17 september a.s. gaat het zand weer onder 

het zeil. Vanaf 's morgens 9.30 uur hebben we handjes nodig om met gebruik van het zeil, de bakstenen en de 

rubbermatten het zand te beschermen tegen de vallende bladeren. Blad is funest voor de kwaliteit van het zand en 

daarom kunnen we nu niet anders. Dus als je zin en tijd hebt kom even helpen dan is de klus zo geklaard en 

behouden we onze kwaliteit van het zand. 

Succesvol 2e Bye, Bye Beachtoernooi met wel een heel verrassende afsluiting voor...... 

Wat hebben we gisteren genoten van alle wedstrijden tijdens bovengenoemd toernooi. Alles stond in het teken van 

het WK Volleybal Dames 2022 (start 25 september a.s.) De lootjes bestonden uit vlaggen van 8 deelnemende landen. 

Op de tafels waren deze vlaggen in het groot terug te vinden en zo kwamen de teams bij elkaar. Eerst vragen 

beantwoorden over het land waarvoor je als team ging spelen om vervolgens wedstrijden te zien tussen Colombia, 

USA, Brazilië, België, Kazachstan, Turkije, Servië en Italië. Tussen de wedstrijden door moesten de teams ook nog 3 

vaardigheden tonen op het WK Uppie. De temperatuur deed zeker haar werk en daarom was het goed dat onze 

Karin rond 12.30 uur met 2 pannen soep het terras op kwam voor de lunch. Samen met de broodjes, beleg, jus 

orange, melk, fruit genoot iedereen van de lunch. Voor iedereen nog 2 wedstrijden te gaan om tot een definitieve 

eindrangschikking te komen. De finale ging tussen Brazilië en USA (Is dit een voorteken voor het echte WK?) Door 

winst van Brazilië wonnen zij het toernooi en USA werd eervol tweede, Italië derde, gevolgd door Colombia, Turkije, 

Kazachstan, België en Servië. De finalisten en nummer laatst ontvingen per team 3 vrijkaarten voor de WK wedstrijd 

Colombia - Brazilië.  Er werd nog gezellig nagepraat onder het genot van een drankje. Het einde naderde maar dat 

gold niet voor iedereen. “Van je vrienden moet je het maar hebben” daar kwam Foeke wel achter. Hij wilde naar 

huis maar werd met allerlei opmerkingen en vragen tegengehouden. Eindelijk kwam de aap uit de mouw toen hem 

duidelijk werd gemaakt dat einde toernooi het begin was van zijn vrijgezellenmiddag/avond. Voor passende kleding 

was gezorgd en het zal ongetwijfeld nog best heel gezellig zijn geweest met de vriendengroep. 

                                                      

           Vaardigheden op de Uppie                          “De verlenging voor Foeke”               Amber met Colombiaanse vlag 

Amber Vogel vlaggendraagster tijdens het komende WK. 

Tijdens de openingsceremonie op donderdag 22 september in het centrum van Apeldoorn zal Amber de vlag van 

Colombia dragen. Op voordracht van teambegeleider Geert Beijers is zij aangewezen om deze eervolle en leuke rol 

in te vullen. Morgenavond (dinsdag 6 september) is de instructie en repetitie om vervolgens op 22 september vooraf 

te gaan bij het team van Colombia. Wij wensen haar veel plezier en succes natuurlijk. 

Het beachseizoen zit er bijna op en daarom willen wij iedereen bedanken voor de hulp en ondersteuning. 

Heidy, Koos en Geert                                


