
Competitiestanden 

HS1: 4e   MC1: 3e 

HS2: 8e     MC2: 7e 

HS3: 3e   MC3: 11e 

DS1: 12e   Mini’s N6 1: 3e 

DS2: 8e     Mini’s N5 1: 5e 

DS3: 6e    Mini’s N5 2: 6e 

DS5: 6e     Mini’s N4 1: 4e 
MA1: 4e   Mini’s N4 2: 3e 

MA2: 7e   Mini’s N4 3: 3e 

XB1: 5e   Mini’s N2 1: 3e 

MB1: 5e     

Naam bedrijf 

NIEUWSBRIEF 
Mei 2019 

Agenda  

Maandag 6 mei en 

woensdag 8 mei: 

Selectietrainingen 

voor de jeugd.  

Zaterdag 11 mei: 

BBQ afsluiting sei-

zoen 

5 t/m 7 juli: Kamp 

ABC-jeugd 

Seizoensafsluiting Smash 

Op zaterdag 11 mei vindt er een 

seizoensafsluiting in de vorm van 

een barbecue plaats. Deze afsluiting 

is voor dames, heren, recreanten en 

vrijwilligers.  Wil je hierbij aanwezig 

zijn? Opgeven kan nog tot 3 mei via:  

activiteitencommis-

sie@smashbeilen.nl 

Narcissenactie  

Op zaterdag 30 maart was de jaarlijk-

se narcissenactie. Dit jaar heeft de 

narcissenactie €1800 euro opgele-

verd.  

Via deze weg willen we alle leden en 

vrijwilligers die hebben geholpen har-

telijk bedanken.  

Nieuws van de Technische Commissie  

Aangezien Marijke Schepel in de lappenmand zit is zij tot de 

zomervakantie niet meer actief voor de vereniging. Voor vra-

gen kunt u terecht bij de technische commissie en bij Daan 

Hakkers;technischecommissie@smashbeilen.nl of  

06-11504917.  

 

Teamindeling senioren teams 

De trainingstijden en teamindelingen van de se-

nioren worden komend weekend gecommuni-

ceerd via de aanvoerders.  

mailto:technischecommissie@smashbeilen.nl


 

 

 

 

 

 

Selectietrainingen voor de jeugd 

 

De laatste wedstrijden zijn gespeeld en deze week zijn de laatste trainingen in de huidige team-
samenstelling. 

Na 2 weken vakantie beginnen we maandag 6 mei en woensdag 8 mei met selectietrainingen. 
Voor zowel de C als B jeugd zijn de selectietrainingen van 18.00 – 19.30 uur op maandag.  
Op woensdag zijn de trainingen van 18.00 – 19.00 uur voor de C jeugd en van 18.00 – 19.30 voor 
de B jeugd. 

Selectietraining klinkt voor sommige mensen wat zwaar, maar dat is absoluut niet de bedoeling. Het 
is een moment waar alle spelers tegelijk trainen en waar de trainers en technische commissie de 
puntjes op de i kunnen zetten bij de teamindeling. 

Achter de schermen zijn wij bezig met het nieuwe seizoen. De nieuwe teamindleing, trainers en trai-
ningstijden en wedstrijdavonden. Naar alles is al weer gekeken door de technische commissie en 
trainers. 

Door de input van trainers, de ingevulde enquêtes en persoonlijke gesprekken maken wij gezamen-
lijk een teamindeling. Hierbij hebben wij als grote motivatie om voor iedereen een geschikt een team 
te vinden waar ze met plezier in kunnen spelen op hun eigen niveau. Dat is elk jaar weer een puzzel 
en sommige puzzelstukjes zijn altijd wat lastiger te plaatsen. 

De teamindeling wordt besproken met alle trainers en technische commissie. De teamindeling com-
municeren we dan zo zorgvuldig mogelijk met de spelers en ouders. 

Op woensdag 15 mei organiseren we een ouderavond waar vragen gesteld kunnen worden over de 
teamindeling en alle andere vragen die er zijn. 

Mocht u eerder vragen hebben, dan kunt u mailen naar technischecommissie@smashbeilen.nl 
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