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Bathmen, februari, maart 2019.
Beste leden, ouders, verzorgers, trainers en leiding,
Graag informeren wij jullie via deze nieuwsbrief over het aankomend Beach seizoen.
Wij gaan dit seizoen voor de A- t/m E Jeugd en senioren deelnemen aan de pilot Beach Handball-competitie
Breedtesport.
Wat houdt dit in?
Deze competitie wordt in 4 weekenden in toernooi vorm gespeeld. De speeldatum worden in Sportlink
weergeven. (Speeldatums onder voorbehoud:18+19 mei / 1+2 juni / 15+16 juni / 29+30 juni)
Zie ook website handbal.nl/beachhandball/ of in Sportlink of de website van ABS Handbal.
Waar wordt er gespeeld?
ABS heeft haar Beach velden beschikbaar gesteld. Dit houdt in dat ABS maar ook andere verenigingen onze
accommodatie inhuurt om de competitiewedstrijden te spelen. Het is ook mogelijk dat je in de regio bij andere
verenigingen speelt.
Wie mogen er meespelen?
De speelsters worden door ABS aangemeld via Sportlink. Zij worden dan op het wedstrijdformulier vermeld.
De team begeleider dient dit voor aanvang van de wedstrijd de speelsters aan te melden via Sportlink.
Scheidsrechters levering?
Wedstrijden in de breedtesport worden gefloten door een verenigingsscheidsrechter(s). Hierin is bijvoorbeeld het
leveren van een verenigingsscheidsrechter van belang. Zonder scheidsrechter is er natuurlijk geen mogelijkheid
om te spelen. Wedstrijden in de breedtesport worden gefloten door een verenigingsscheidsrechter. Nieuwe
verenigingsscheidsrechters of nog niet geregistreerde verenigingsscheidsrechters kunnen zich registreren via de
website. Een verenigingsscheidsrechter dient minimaal de introductieworkshop Beach Handball gevolgd te
hebben. Deze workshop zal in elke pilotregio worden gehouden.
Op woensdag 17 april wordt er een Beach scheidsrechters cursus in de kantine van de sporthal gegeven.
Opgave is thans nog mogelijk.
Introductieworkshop wat houdt dit in en waar?
Om scheidsrechters, trainers en coaches op te leiden en meer inzicht te geven in Beachhandbal, gaat het NHV
Beach Handball Introductieworkshops houden door het land. ABS heeft aan het NHV aangegeven dat wij de
mogelijkheid (kantine + Beachaccommodatie) hebben om dit te faciliteren.
Deze zal gehouden worden op Donderdag 25 april a.s. (zie info verderop in deze Nieuwsbrief).
Onderlinge trainingsavonden
Evenals vorig jaar gaan we vanaf dinsdag 16 april weer naar buiten voor te Beachen.
Lettele, Holten en Heeten doen ook weer mee met de jeugdteams. Schalkhaar heeft zich helaas teruggetrokken.
Op dinsdag 23 april willen we een trainer uitnodigen om de Beach training te verzorgen voor alle teams. Deze zal
ook in mei of juni nogmaals training geven.
Week 18 en 19 geen trainingen voor de E- en F- jeugd ivm vakantie
Week 23 avondvierdaagse in Holten vanaf dinsdag (Holten E- en F- Jeugd afwezig)
Week 21 avondvierdaagse in Bathmen/Lettele start op woensdag (ABS en Lettele E- en F- Jeugd afwezig)
Het volledige schema staat op de website van ABS-handbal.
Tijdschema: Dinsdag; 18.00-19.00 uur D-Jeugd, 19.00-20.00 uur C-Jeugd, 20.00-21.00 uur A en B -Jeugd
Donderdag: 18.00-19.00 uur F-Jeugd, 18.30-19.30 uur E-Jeugd, 20.00-21.00/21.30 uur Senioren
De velden worden op zaterdag 6 april weer klaar gemaakt. Tussen 9.00 uur en 11.00 uur kunnen wij nog
wel wat helpende handen gebruiken.
Help jij ons mee? Neem dan even contact met ons op.
ABS Beachtoernooi 11 en 12 mei 2019
De organisatie voor ons eigen Beach toernooi is al in volle gang.
Tot op heden hebben we 114 deelnemende teams over twee dagen verdeeld.
Houdt deze datum vrij!
Wil je ons helpen bij het opbouwen van de velden op vrijdag of tijdens het toernooi op zaterdag of zondag neem
dan even contact met ons op.

INTRODUCTIE WORKSHOP 25 april 2019 kantine sporthal de Uuvlog
Voor speelsters, begeleiding, ouders en andere geïnteresseerden.
De Beach Handball Introductie (BHI) workshop is bedoeld als eerste kennismaking met Beach Handball,
georganiseerd door en bij de (eigen) vereniging. De workshop bestaat uit één bijeenkomst van 2,5 uur, waarbij
wordt ingegaan op de spirit, flow, Fair Play en spelvormen van Beach Handball.
De Beach Handball Introductie heeft als doel om sporters (nog meer) enthousiast te maken voor Beach Handball.
Tevens wordt de kwaliteit van Beach Handball spelers, trainers en scheidsrechters vergroot, wat resulteert in het
verbeteren van de Beach Handball beleving tijdens Beach Handball toernooien c.q. evenementen. Na deelname
aan de BHI workshop is de sporter bevoegd te fluiten bij onderlinge wedstrijden, oefenwedstrijden in een
trainingsomgeving van (mede)sporters of jeugdwedstrijden (tot en met C-jeugd) tijdens Beach Handball
toernooien en te assisteren bij hoger gekwalificeerde trainers/coaches bij het geven van lessen/activiteiten en bij
het begeleiden van evenementen.
De BHI workshop kost € 5,- per deelnemer. Hiervoor ontvangt de vereniging het BHI-materiaal en iedere
deelnemer ontvangt een Beach Handball shirt en het Beach Handball Introductie certificaat.
De inschrijfkosten zijn voor ABS handbal.
Opgave via mail naar abshandbal.beach@gmail.com of
Bel / app naar Trudy Stegink 06-53647778

Mochten jullie nog vragen hebben neem dan contact op via mail: abshandbal.beach@gmail.com of
Bel naar Trudy Stegink 06-53647778
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