
HS 1: 1e  N6 1: 3e 

HS 2: 2e  N5 1: 5e 

HS 3: 5e  N4 1: 1e 

DS 1: 9e  N4 2: 2e 

DS 2: 8e  N3 1: 2e 

DS 3: 12e  N2 1: 2e 

DS 4: 9e  N2 2: 3e 

MA1: 1e   

MA2: 3e  

MB1: 1e  

MB 2: 2e  

MC1: 1e  

MC 2: 6e  

MC 3: 2e  

Naam bedrijf 

NIEUWSBRIEF 
December 2019 

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 C-

jeugd.  

10, 11 of 12 januari  
(één van deze data) 

Naar een wedstrijd van de oranje 
volleybaldames (hele vereniging)  

 
 

Competitiestanden 

Deze maand is Dames 1 aan de beurt voor het schrijven van een stukje voor de nieuws-
brief, daarom zullen wij beginnen met een voorstelrondje. Wij zijn een jong team die het 
belangrijk vinden om plezier te maken, maar ook om de punten binnen te slepen. Onze 
(kleine) selectie bestaat uit 8 speelsters en onze trainer Gert Warrink. We bezetten het 
veld met 2 passer-lopers, namelijk Annika Lier en Irma Vriesema. De midpositie wordt 
bezet door Jorien Vos, Emma Fidom en Marieke Veen. Manon Hunse is onze diagonaal. 
Onze aanvallers worden bediend door onze spelverdeelsters Ilse Poede en Romée Dol-
dersum en Gita Lier is onze libero. Op dit moment staan wij negende in de competitie, 
geen ideale positie maar het plan is zeker om naar boven te kijken en om in de promotie-
klasse te blijven!  

Dames 1 heeft gehusseld met spelers dit jaar,  
De oorspronkelijke libero als buitenaanvaller en andersom leek in het begin een beetje 
raar.  
Toch brengen deze dames op een andere positie het er goed vanaf,  
Ook omdat het team ze dit vertrouwen gaf.  
Met een minimale selectie zijn wij begonnen aan dit seizoen,  
Ondanks dat spelers soms niet op hun eigen positie spelen zijn wij aardig in ons doen.   
Met de terugkeer van Gert als trainer waren wij ontzettend blij,  
Wij zagen het niet zitten om onszelf training te geven tot 
aan mei.  
Zijn positiviteit heeft een goed effect op ons teamgevoel,  
We werken hard aan ons gezamenlijke doel. 
Hier en daar pakken we punten bij de tegenstanders 
weg,  
Met twee enkelblessures in één maand tijd hadden wij 
wel ontzettend veel pech.  
Wij willen de meiden van dames 2 bedanken voor het 
wekelijkse meespelen,  
Zij staan voor ons klaar en onze dankbaarheid daarvoor 
willen we graag met jullie delen.  
Vertrouwen en plezier in het team vinden wij belangrijk,  
Lekker ballen met elkaar en geen gezeik.  
We wensen iedereen van de vereniging een goed en 
gezond nieuw jaar,  
Als je een keer wilt komen kijken; bij thuiswedstrijden 
staan wij op vrijdag om 21.00 klaar!   

Berichtje van Dames 1 

Wanneer stukje aanleveren voor de nieuwsbrief? 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 



A2 stelt zichzelf voor:  
 
Naam: Kelly Paas 
Leeftijd: 17 jaar 
Jaren ervaring: 1 jaar 
Het leukste aan volleybal is: Het sportief bezig zijn en 
samen met mijn team een goede prestatie neerzetten. 
Herkenbaar aan: Tijdens de wedstrijden ben ik enthou-
siast en hoor je mij vaak boven de liedjes uit. 
 
Naam: Eline Vrijs 
Leeftijd: 17 
Jaren ervaring: 5 jaar 
Het leukste aan volleybal is: Het spelen in een team  
en winnen! 
Herkenbaar aan: Teamspirit 
 
Naam: Liesan Gerding 
Leeftijd: 17 
Jaren ervaring: 1 
Het leukste aan volleybal is: De gezelligheid en saamho-
righeid in het team. 
Herkenbaar aan: Meestal aan het lachen! 
 
Naam: Lilian Dijkstra 
Leeftijd: 16 jaar 
Jaren ervaring: Jaartje of 9  
Het leukste aan volleybal is: Samen punten maken en 
samen winnen! 
Herkenbaar aan: Random ‘peace’ beweging maken wan-
neer het onnodig is en ohja, ik ben de aanvoerster. 
 
Naam: Nova Schuring 
Leeftijd: 18 jaar 
Jaren ervaring: 7/8 jaar 
Het leukste aan volleybal is: De gezelligheid en de 
drankjes na de wedstrijden! 
Wedstrijden zijn zelf trouwens ook leuk. 
Herkenbaar aan: Mijn lengte :) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naam: Iris Derks 
Leeftijd: 15 
Jaren ervaring: 7 jaar 
Het leukste aan volleybal is: Dat het een teamsport is. 
Herkenbaar aan: Nette opslag 
 
Naam: Lotte Oosting 
Leeftijd: 17 
Jaren ervaring: 0.5 jaar 
Het leukste aan volleybal is: Ik vind het leuk om met mijn 
vriendinnen te volleyballen. 
Herkenbaar aan: Kort haar, blauwe schoenen en kniebe-
schermers 
 
Naam: Liset Haveman 
Leeftijd: 17 
Jaren ervaring: 2 jaar 
Het leukste aan volleybal is: Samen met het team steeds 
beter worden en de gezelligheid. 
Herkenbaar aan: Ik speel als spelverdeler in het veld. 

Even voorstellen: MA2 

Pubquizzz Time! 

 

Op vrijdag 20 december 

vindt de jaarlijkse pubquiz 

weer plaats in de kantine 

van de Drenthehal. Heb jij 

een leuk team samengesteld 

en willen jullie meedoen? 

Geef je  nu op!  

Stuur een mail naar  

activiteitencommissie@smashbeilen.nl of stuur een appje 

naar Manon of Jorien (van de activiteitencommissie). De 

flyer voor de pubquiz is te zien in de bijlage.   

Vossenjacht 

Op 26 oktober vond de vossenjacht plaats. Hier-

onder foto’s van alle deelnemende vossen. Vos-

sen, bedankt voor het meedoen! Het was een 

geslaagde middag. 


