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Iets unieks beleven in Aalsmeer? 
Laat je dan verrassen in The Beach Indoor 
Sport & Event Center Aalsmeer! The Beach is 
gevestigd in het monumentale veilinggebouw 
‘Bloemenlust’ en is al bijna 20 jaar het groot-
ste en gezelligste indoor- en outdoor strand 
van Nederland.

Sporten in The Beach
Met drie tropisch ingerichte hallen met vloer 
verwarmde beachcourts, outdoor faciliteiten, heeft 
The Beach alles in huis om zowel in de zomer 
als in de winter te sporten op het strand! Op de 
beachcourts kunnen, in trainings- of toernooivorm 
of op eigen initiatief bijna alle strandsporten 
beoefend worden.

Beachsporten en meer

Alle Beachsporten
Sinds dit jaar beschikt The Beach, naast de 6 
professionele beachcourts voor beachvolleybal 
of footvolley, over een multifunctionele beachhal 
(hal 3). In deze hal is ruimte voor strandsporten 
als beachtennis, beachkorfbal, beachsoccer, 
beachhandbal en beachrugby. Hiermee speelt 
The Beach in op de huidige trend dat steeds 
meer sporten een beach variant krijgen. De 
´nieuwe´ beachsporten zijn erg leuk om te doen 
en uitstekend geschikt voor een sportief team of 
vriendenuitje. 

Beachvolleybal Trainingen
The Beach organiseert i.s.m. Beach Club Aals-

meer vanaf september weer indoor beachvolley-
bal trainingen voor ieder niveau. Of je nu starter 
bent of al jaren speelt, onze beach professionals 
Sven Vismans (dit jaar goed voor zilver bij de 
NK Beachvolleybal), Jeroen Vismans en Guido 
Mopman bieden iedereen uitdagende training. De 
trainingen duren 1,5 uur en worden gegeven op 
maandag- t/m donderdagavond en op zaterdag-
ochtend. Meer informatie vind je op  
www.beach.nl.

Jeugdtrainingen
Ook voor de jeugd worden er vanaf half sep-
tember op maandagmiddag beach trainingen 
verzorgd. De trainingen zijn mogelijk vanaf 8 jaar 
en geschikt voor jongens en meisjes.   

Start2Beach
Start2Beach is het sport stimuleringsprogramma 
van The Beach Aalsmeer. Doel van dit project is 
om scholen en verenigingen, onder begeleiding 
van Beachsport professionals, kennis te laten ma-
ken met verschillende sporten in het zand. 
De bekendste Beachsport is het Beachvolleybal, 
maar ook andere varianten als Beachhandbal, 
Beachkorfbal en Beachrugby worden steeds 
populairder.

Het Start2Beach bestaat uit twee gedeelten. In 
het eerste gedeelte geeft een professional uitleg 
over de gekozen Beachsport en wordt er samen 
geoefend. Na de instructie volgt een toernooi, 

waarin de deelnemers hun geleerde vaardighe-
den direct in de praktijk kunnen brengen.

Maandtoernooien
Van oktober t/m mei kan er elke 1e zondag van 
de maand deelgenomen worden aan de altijd 
gezellige en sportieve maandtoernooien. Voor 
deze toernooien geldt een vrije inschrijving op elk 
gewenst niveau. Van vriendengroep tot volleybal 
team, iedereen kan op zijn of haar eigen niveau 
(van 4×4 allround tot 2×2 divisie) wedstrijden 
spelen. Na afloop is er ruimte voor een hapje en 
drankje in de bar.

NK Indoor Beachvolleybal
Naast sportieve trainingen organiseert The 
Beach één keer per jaar midden in de winter 
het NK indoor beachvolleybal. De hal wordt dan 
omgebouwd tot een indoor beachvenue met twee 
centercourts en wordt er op het hoogste niveau 
beachvolleybal gespeeld. Dit jaar staat het NK 
Beach gepland op zaterdag 27 december (voor-
rondes) en op zaterdag 3 januari 2015 (finales). 

Meer dan Zand:
Maar The Beach is meer dan zand. Naast 
bedrijfsevenementen, vergaderingen, familie-
feestjes en borrels is in The Beach de functional 
training / bootcamp sportschool FIT Aalsmeer 
gevestigd en kun je kickboksen bij FitterFuture. 

Er is ook een kapper: Hairstyling Marsha (gespe-
cialiseerd in kinderen), een zonnebank en kan er 
ontspannen worden bij coach en ontspannings-
therapeut Henry de la Croix.  

Verder zijn er Salsa Cursussen verzorgd door 
SalsAnna op de maandag en woensdagavond. 

Kan er gezongen worden bij het mannenkoor Con 
Amore of bij het popkoor Soundsation en kan 
er gitaarles gevolgd worden bij Rob Taekema. 
Dansen (voor jong en oud) kan bij Omnia op 
maandag t/m woensdag en darten kan in compe-
titieverband in de bar. 

Ook is er elk weekend iets speciaals te beleven 
in The Beach; naast de beachvolleybal maand-
toernooien zijn er  Salsa Party’s, is er Feest in 
The Beach met elke maand een ander thema, het 
open podium Plug & Play en de live Pop quiz. 

Maar ook voor een lunch, borrel of diner ben je 
bij The Beach aan het juiste adres. Het à la carte 
restaurant van The Beach is een echt familieres-
taurant, waar de kinderen zich nooit vervelen. 
Wanneer de ouders genieten van een lunch of 
diner, kunnen de kinderen zich vermaken op het 
aangrenzende indoor strand. In de weekenden is 
er zelfs een kidswatch aanwezig om een oogje in 
het zeil te houden. Kortom: The Beach, meer dan 
Zand!

Nieuwsgierig geworden? Kom dan snel eens 
kijken! Surf voor meer info naar www.beach.nl of 
volg ons op facebook.com/beachaalsmeer.

The Beach – Restaurant Het Strandpaviljoen
Oosteinderweg 247-a
1432 AT Aalsmeer
Tel: 0297 - 347 444
E-mail: info@beach.nl
Internet: www.beach.nl

Beachinstuif 60+
Vanaf oktober start elke vrijdag van 9.30 - 11.30 
uur een beachinstuif ochtend voor actieve 
zestigers, zeventigers en zeventigplussers. Een 
ochtend met een zeer gevarieerd programma 
om fit en vitaal te blijven.Plezier, kracht, conditie, 
souplesse en spel staan daarbij centraal.


