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Rabo Club Support
Op maandag 14 oktober jl. heeft de Commerciële Commissie de cheque van de Rabo ClubSupport actie in ontvangst genomen. Jaarlijks vindt Rabo ClubSupport plaats een initiatief
waarbij lokale banken coöperatief dividend investeren in de lokale samenleving via verenigingen en stichtingen in hun werkgebied op basis van een stemming door de Rabobank-leden.
Rabo ClubSupport geeft landelijke aandacht aan deze mooie initiatieven bij verenigingen en
stichtingen. Dit jaar nam onze vereniging een cheque van maar liefst €400 in ontvangst. De
Rabobank verhoogt dit bedrag nog eens met €100,-- Alle mensen die hun stem hebben uitgebracht en natuurlijk de Rabobank: Hartelijk dank.

Nieuw lid voor de
Commerciële Commissie
Sinds 1 september 2019 jl. heeft
Mark Bruijnis zich aangesloten bij
de Commerciële Commissie.
Mark speelt momenteel in Heren
2 en is mede-eigenaar van Dive2Adventure, één van de hoofdsponsoren van heren 1. Mark zal
zich binnen de commissie bezig
houden met bestaande- en nieuwe sponsoren van de vereniging.
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Couponactie 2019/2020
De Couponactie staat al bijna weer voor de deur.
De Commerciële Commissie heeft in samenwerking
met dames 4 weer een aantal bedrijven bereidt
weten te vinden om met een leuke actie deel te
nemen aan de couponboekjes voor 2019/2020. De
boekjes zullen medio november worden uitgedeeld
aan alle leden*. T.z.t. ontvangen de aanvoerders
van de Commerciële Commissie de datum en het
tijdstip wanneer de boekjes worden uitgedeeld.
*De boekjes worden alleen uitgedeeld aan (de bij
ons bekende) geregistreerde leden.

Comfort nieuwe sponsoren van heren 2
Agenda
Zet de volgende data vast in je
agenda!
2 december
Sinterklaas voor de mini’s
(niveau 2, 3 en 4)
20 december
Pubquiz voor de senioren en
recreanten.
3 januari
Pubquiz voor de A-, B-, en Cjeugd.
10, 11 of 12 januari
(één van deze data)
Naar een wedstrijd van de oranje
volleybaldames (hele vereniging)

Smash Beilen Heren 2 verwelkomt nieuwe sponsor Comfort. Erik Scholten, eigenaar van
Comfort en speler van Heren 2, heeft het hele team voorzien van nieuwe trainingspakken
en wedstrijdtenues. Comfort is dé partner voor inzet van personeel en het verzorgen van
alle administratieve processen die daar bij horen. Comfort zorgt voor uw personeel. Van
werving en selectie en het overnemen van het (juridisch) werkgeverschap met alle risico's die daar bij horen tot aan het adviseren ten
aanzien van uw personeelsadministratie of het verzorgen van uw
complete salarisadministratie. Meer weten over Comfort? Ga dan
naar www.comfort.nl
Ben of ken je iemand die geïnteresseerd is in het sponsoren van onze vereniging? Neem
dan contact met ons op via commercielecommissie@smashbeilen.nl
Wanneer?
Nieuwsbrief december (aanleveren voor 25 november)

Welke teams?

Nieuwsbrief januari (aanleveren voor 25 december

Heren 2 en MB 1

Nieuwsbrief februari (aanleveren voor 25 januari)

Dames 2 en MB2

Nieuwsbrief maart (aanleveren voor 25 februari)

Heren 3 en MC1

Nieuwsbrief april (aanleveren voor 25 maart)

Dames 3 en MC 2

Nieuwsbrief mei (aanleveren voor 25 april)

Dames 4 en MC 3

Dames 1 en MA 2

Smash Heren 1 - Promotieklasse B
Dit jaar is er weer een bezem door Heren 1 gegaan. Er is een nieuw gezicht bij gekomen en al een oud vertrouwd gezicht:
namelijk Arjan Timmerman. Hij is na een paar jaar niet gevolleybald te hebben weer met zijn vertrouwde hobby bekend geraakt. Mathijs Siertsema heeft promotie gemaakt van Heren 2 naar het eerste team!
De selectie van René Wolters en Hedwig Batterink bestaat verder uit:
Passer lopers: Samuël Trul en Jochem van Hal
Middenspelers: Daan Hakkers, Arjan Timmerman en Mathijs Siertsema
Diagonaal: Dion Eding
Spelverdeler: Rick Bruijnis
Een kleine selectie voor de promotieklasse! Echter, het team draait na elke wedstrijd en training steeds beter. De doelstelling voor het jaar 2019/2020 is de top 3 halen.
19 oktober stond de wedstrijd tegen Vonk Coevorden op programma. Vonk is een directe concurrent voor de top-3klassering. De heren waren hierdoor erop gebrand om goed georganiseerd en tempospel op het veld te leggen. In set 1
resulteerde dit in een voorsprong van 9 punten. Helaas in de "Big points" verdween deze voorsprong als sneeuw voor de
zon en resulteerde dit in een 27-25 verlies. De passie en strijd was vanaf punt 1 in de tweede set direct te zien. Direct aan
het begin van de set namen de mannen het initiatief en denderde naar een gemakkelijke set winst (18-25). Set 3 hadden de
mannen van Smash hun tegenstander in de houdgreep! Er kwamen veel fouten en Smash maakte hier dankbaar gebruik
van (14-25). Nu kwam de belangrijke vierde set in de wedstrijd! Als de mannen deze pakken, hebben ze goede zaken gedaan in Coevorden. Direct was het te zien hoe gretig Smash wilde winnen! Wederom in de eerste punten had Smash de
voorsprong en deze gaven de heren niet meer uit handen! De tegenstander was figuurlijk gezien "geknakt". De vierde set
werd met 16-25 gewonnen. Na de wedstrijd heerste aan de ene kant vreugde maar aan de andere kant werd er wel gebaald
van de eerste set! Door dit behaalde resultaat staan de mannen van Smash nu op de gedeelde eerste plek! Vrijdag 31-10
speelt Smash H1 om 21:00 tegen Sudosa-Desto H3 in de Drenthehal. Verder schakelde Smash Annen H1 al uit in de strijd
om de beker! Zij wonnen deze wedstrijd met 3-1! De volgende ronde in de beker zal tegen 1e klasse team Thriantha Bokjen
H1 gespeeld worden op 20 Nnovember in de Drenthehal (Blauwe hal) om 20:30 uur.

Dames 3 op de foto met
sponsor Multimate
Gebruikelijk is het om de sponsor uit
te nodigen bij een wedstrijd, maar hoe
mooi is het als je shirtsponsor Multimate is.
En Multimate heeft een groot assortiment voor iedere klusser en de vakman/vrouw vind daar alles wat die
zoekt.
Zo ook voor Dames 3, jonge gedreven
meiden die dit jaar nieuw zijn in de
2e klasse en gaan bouwen aan het
team voor in de toekomst.

