
Competitiestanden 

HS1: 4e   MC1: 4e 

HS2: 8e     MC2: 7e 

HS3: 3e   MC3: 11e 

DS1: 5e    Mini’s N5 1: 1e 

DS2: 10e   Mini’s N5 2: 6e 

DS3: 4e     Mini’s N4 1: 1e  

DS4: 6e     Mini’s N4 2: 6e 
MA1: 6e   Mini’s N4 3: 4e 

MA2: 6e   Mini’s N3 1: 4e 

XB1: 1e   Mini’s N2 1: 4e 

MB1: 1e     

MB2: 7e  

Zelf inzenden? 

Wil je zelf een leuk wed-

strijdverslag inzenden 

voor de nieuwsbrief? Of 

heeft u leuke foto’s ge-

maakt tijdens een wed-

strijd die u graag wilt de-

len?  

Mail dit dan voor de 20e 

van de maand naar: 

prcommis-

sie@smashbeilen.nl 

Naam bedrijf 

NIEUWSBRIEF 
Oktober 2018  

Agenda  

Vrijdag 2 november en 

zaterdag 3 november: 

 Nieuws van de commerciële commissie 

De commerciële commissie heeft 2 nieuwe leden, 

namelijk: Ilse Poede en Lisa Wiersma. We wensen 

jullie veel succes. De commerciële commissie is nu 

nog op zoek naar een mannelijk lid, dus lijkt het u 

leuk om deel uit te maken van de commerciële com-

missie dan kunt u mailen naar: commercielecommis-

sie@smashbeilen.nl 

Maandag 1 oktober heeft de commerciële commissie 

de cheque van de Rabo clubkascampagne in ont-

vangst mogen nemen. De Rabo clubkascampagne 

heeft dit jaar €316,40 opgeleverd.  

 
 

Even voorstellen… de trainer van Dames 1 en 2 
 
 
Hoi allemaal, 
 
Ik wil mij even voorstellen. 
Mijn naam is Gert Warrink en dit seizoen ben ik de trainer/coach van D1 en D2 van Smash Bei-
len. Ik ben 49 jaar, getrouwd en vader van een dochter van 15. 
 
In mijn dagelijkse werkzaamheden ben ik logistiek supervisor bij Study Store Emmen en voor-
zien wij alle studenten van hun leerboeken. Dit doe ik al meer dan 10 jaar. In de zomer werken 
er heel veel jongeren bij ons en dan is een taak van ons om de jongeren zo goed mogelijk te 
begeleiden in de werkzaamheden op logistiek gebied. 
 
Ik ben op zeer jonge leeftijd begonnen met volleyballen en mijn carrière is begonnen bij volley-
balvereniging  Nivoc uit Nieuw Weerdinge. Op mijn 17e heb ik de overstap gemaakt naar volley-
balvereniging Pegasus uit Ter Apel en daar ben ik ook begonnen met mijn carrière als volleybal-
trainer. Ik gaf daar training aan de jeugdteams en senioren. 
 
Ik ben trainer/coach geweest bij de volgende verenigingen: D1 SSS, D1 DeKo, D1 Emmen, D1 
Annen en D1 Pegasus en bij deze verenigingen heb ik natuurlijk ook behoorlijk wat jeugdteams 
training gegeven. 
 
Op dit moment ben ik dus trainer/coach van D1 en D2 van Smash Beilen en tot nu toe bevalt het 
uitstekend. Ik weet dat het voor beide teams een zwaar seizoen gaat worden, omdat de teams 
behoorlijk zijn veranderd qua teamsamenstelling. Ik hoop dat we met beide teams een geweldig 
seizoen gaan draaien en dat we zeker eindigen bij de  top 5. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Gert Warrink 



Even voorstellen… de activiteitencommissie  

Deze nieuwsbrief stellen de leden van de activiteitencommissie zich graag aan u voor: Hilco Everts, Janine Hepping, Romée 

Doldersum, Pauline van der Heide, Ingrid Nagel en Elise Jonkers.  

Ik ben Hilco Everts, 43 jaar en ik heb 2 dochters bij volleybalvereniging smash. Dyone van 12 speelt in MC2 en Marit van 10 
speelt in mini N5 1. Zelf heb ik vroeger gevoetbald van mijn 7e tot mijn 16e, een aantal jaren later ben ik leider geweest van 
de B junioren bij de voetbal. Daarna ben ik nog een aantal jaren later actief geweest als trainer bij de “bierelftallen” van Fit 
Boys. Verder ben ik jarenlang actief geweest in bestuurlijke functies bij buurtverenigingen. In mijn dagelijks leven ben ik 
werkzaam als analist op een contractlaboratorium voor de farmaceutische industrie. Sinds vorig jaar ben ik actief in de activi-
teitencommissie en ik heb enorm veel zin om met de commissie leuke activiteiten te organiseren. 
 
 
Ik ben Janine Hepping, 29 jaar en ik speel in dames 4. Ik speel nu 3 jaar volleybal, mijn positie is buitenaanvaller. Vanaf 
jongs af aan heb ik geturnd, gefitnest en getennist. In mijn dagelijks leven ben ik leerkracht en gymleerkracht op een basis-
school. Ik zit sinds vorig jaar in de activiteitencommissie om leuke activiteiten voor de hele vereniging te organiseren.    
  
Hoi! Ik ben Romée Doldersum, 22 jaar en ik woon in Beilen. Al 10 jaar volleybal ik bij Smash. Ik ben spelverdeler en aan-
voerdster van Dames 3. Ik zit in het laatste jaar van de opleiding Social Work aan de Hanzehogeschool in Groningen en 
daarnaast werk ik als flexwerker bij de gezinspsychiatrie van GGZ Drenthe. Ik vind het leuk om activiteiten te organiseren en 
nieuwe activiteiten te bedenken voor jong en oud.  
 
 
Hoi, mijn naam is Pauline van der Heide, 43 jaar jong, woonachtig in Beilen en samenwonend met mijn 

vriend Remco. Ik heb twee dochters, Kim en Sophie  van 11 en 13 jaar die in de C’s meespelen van 

volleybal. Verder werk ik 3 dagen bij Vepa Project Furniture en ben daar receptioniste, telefoniste en 

secretaresse. Ik ben gevraagd voor de activiteitencommissie door Hilco en was gelijk enthousiast. Er 

wordt veel georganiseerd door de commissie, dus genoeg te doen voor het komende jaar!  

 

Hallo, ik ben Ingrid Nagel, mijn dochter Stella speelt in N 5.2, dat ik het komende half jaar ga proberen te coachen. Met mijn 
man heb ik een melkveebedrijf waar ik in meewerk en ik werk 1 dag in de week op de markt bij het Stoepje! Als ouder vind ik 
het belangrijk om mijn steentje bij te dragen aan de vereniging, dus daarom heb ik mij aangemeld voor de activiteitencom-

missie! 

 

Hallo allemaal! 

Ik ben Elise, 24 jaar en ik woon momenteel in Groningen. Ik heb jarenlang bij Smash gespeeld, maar helaas doe ik dat op dit 
moment niet meer. In al die jaren heb ik met heel veel plezier gevolleybald. De laatste jaren heb ik ook met veel plezier trai-
ning gegeven aan de mini’s. vanwege een nieuwe baan in Leeuwarenden heb ik besloten dat de combinatie van Gronin-

gen— Leeuwarden—Beilen te veel zou worden en daarom te stoppen met volleybal. Ik werk momenteel bij de ING waar ik 
witwassen en terrorismefinanciering probeer te voorkomen, wat de afgelopen jaren niet helemaal goed is gegaan bij de 
ING ;) 

 


