
BVV Beach Life  Beach Volleyball Vereniging 
VV Kalinko  Volleybal Vereniging 
Never Out Houtrust Tennis vereniging   
 
 

Never Out Houtrust, Kalinko en Beach Life werken samen op Houtrust Beach! 

 

In de wandelgangen wordt er al volop over gepraat en achter de schermen zijn de voorbereidingen 

in volle gang. 

 

   Houtrust Beach gaat deze zomer van start! 

 

Houtrust Beach is het initiatief om 3 beach velden aan te leggen op tennispark Houtrust. Naast 

beach volleybal kan ook beach tennis gespeeld worden! 

BVV Beach Life neemt het beheer en organisatie voor haar rekening. De beach velden zijn bedoeld 

voor iedereen die lekker met z’n voeten in het zand wil sporten. 

 

Het samenwerkingsverband tussen de beachvolleybal vereniging Beach Life, de tennisvereniging 

Never Out Houtrust en de volleybal vereniging Kalinko zorgt voor een optimaal gebruik van de 

velden en levert een positieve bijdrage aan het verenigingsleven van de deelnemende 

verenigingen. 

 

De Grand Opening van de courts is op maandag 16 mei a.s., 2e Pinksterdag 

 

Om de beach courts feestelijk in gebruik te nemen wordt op maandag 16 mei, 2e Pinksterdag, voor 

alle leden en hun partners van Never Out Houtrust, Kalinko en Beach Life, maar ook voor andere 

belangstellenden uit de buurt, een grote openingsdag georganiseerd! 

 

Het programma voor maandag 16 mei ziet er als volgt uit: 

 

TIJD VELD 1  VELD 2 VELD 3 

12.00 – 13.30 Speeltuin jeugd  Kids  beachvolley Kids beachtennis 

13.30 – 14.00 hop on-hop off games - 

beachvolley 

 ALL STAR clinics 

beachvolley 

Beach – tennis 

clinics 

15.00 – 15.15 Gouden advies 

kwartietje 

13.30- 

14.00  

 

Defence clinic 

Beach – tennis 

clinics 

15.15 – 16.00  Hop on- hop off 

the next level 

14.10- 

14.40  

 

Blok clinic 

Beach – tennis 

clinics 

16.00 – 16.30  Demo wedstijden met: 

Special guest 

14.50- 

15.20 

 

Attact clinic 

Beach – tennis 

clinics 

16.30 – 17.00  Challenge de demo 

team’s 

15.30- 

16.00  

 

Pass/set clinic 

Beach – tennis 

clinics 

17.00 – 18.00  Start borrel in en rond 

het paviljoen 

   

18.00 – 20.00  Muzikale begeleiding: 

The incredible stacks 
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Gebruik van de beach courts gedurende het seizoen: 

Om gedurende het seizoen vrij gebruik te kunnen/mogen maken van de beach courts (op basis van 

beschikbaarheid) wordt van de seniorleden (18 jaar en ouder) van Never Out Houtrust, Kalinko en 

Beach Life een bijdrage gevraagd van € 50,-- per persoon.  

Ben je op het moment dat het seizoen begint nog geen 18 jaar dan betaal je € 30,-- per persoon 

per seizoen. 

Voor buitenstaanders zullen de kosten voor vrij gebruik van de beach court voor senioren  

€ 75,-- p.p. en voor jeugd € 50,-- p.p. per seizoen bedragen. 

 

Voordelige afhangpas (onbeperkt gebruik maken van de velden o.b.v.b.) voor leden: 

Never Out Houtrust en Kalinko en Beach Life leden    € 50,00 p.p. voor de hele zomer. 

Never Out Houtrust en Kalinko en Beach Life jeugd leden  € 30,00 p.p. voor de hele zomer. 

 

Na ontvangst van de betaling krijg je een persoonlijke toegangscode waarmee je velden kunt 

reserveren via een afhangsysteem/reserveringssysteem, ook online reserveren zal mogelijk 

worden. 

 

Trainingen: 

BVV Beach Life verzorgt beachvolleybal trainingen op de volgende dagen: 

 

DAG     -    TIJD 10.00 – 16.30  16.30 – 18.30 18.30 – 20.00 20.00 – 21.30 

MAANDAG Vrije invulling Jeugd Senioren Senioren 

DINSDAG Vrije invulling Jeugd Senioren Senioren 

WOENSDAG Vrije invulling Jeugd Kalinko Senioren Senioren 

DONDERDAG Vrije invulling jeugd Senioren Senioren 

VRIJDAG Vrije invulling Beach games Beach games Beach games 

ZATERDAG 10.00 – 22.00 nog nader in te vullen/ vrije verhuur/vrij gebruik 

afhangleden 

ZONDAG 10.00 – 22.00  nog nader in te vullen/ vrije verhuur/vrij gebruik 

afhangleden 

 

Inschrijven voor de trainingen (m.u.v. woensdagmiddag) kan via: 

http://www.lindobeach.nl/index.php/bvv-beach-life/buitentrainingen. 

 

Kosten: 

Trainingen 1, 5 uur bij Beach Life    € 120,00 p.p. voor 15 weken 

2x per week trainen 1, 5 uur    € 210,00 p.p. 

losse les       €   12,50 per keer 

Never Out Houtrust / Kalinko voordeel € 10,00  € 110,00 p.p./ (€ 190,00 2x p.w. trainen)  

Jeugd  1 tot 1,5 uur per week    € 85,00 p.p. voor 15 weken 

Never Out Houtrust / Kalinko voordeel € 15,00 p.p. € 70,00 p.p. (€ 150,00 2x p.w. trainen) 
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Vrij gebruik van de beach courts op basis van beschikbaarheid:  

Iedereen die zich heeft aangemeld en een toegangscode heeft ontvangen kan op basis van 

beschikbaarheid vrij gebruik maken van de beach courts, op doordeweekse dagen waarop 

trainingen worden gegeven van 10.00 tot 16.30 uur, op vrijdagen en in het weekeinde van 10.00 

tot 22.00 uur. 

 

Kijk voor de beschikbaarheid van de velden op www.lindobeach.nl    

 

Huur kosten veld per uur:   € 20,00 p.u.p.v. (exclusief gebruik van een bal)  

 

Samen meer aanbod 

Komende maanden gaan de drie verenigingen Never Out Houtrust, Kalinko en Beach Life verder 

samenwerken. Vergevorderde plannen zijn er voor de komst van een Padel baan. Ook wordt 

gewerkt aan een jaarlijks sportevent voor de leden en de buurt op Sportcomplex Houtrust. Heb je 

zelf nog andere leuke ideeën? Laat het ons horen.  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

www.lindobeach.nl        www.tennisparkhoutrust.nl       www.kalinko.nl      

info@lindobeach.nl        info@tennisparkhoutrust.nl      info@kalinko.nl   

 

 

https://www.facebook.com/Lindobeach-indoor-beach-accomodation-157419037642697/  

https://www.facebook.com/KalinkoHighlights  

https://www.facebook.com/neverouthoutrust/  


