
HS 1: 3e  N6 1: 6e 

HS 2: 2e  N5 1: 4e 

HS 3: 4e  N5 2: 4e 

DS 1: 10e  N5 3: 5e 

DS 2: 7e  N4 1: 6e 

DS 3: 12e  N4 2: 2e 

DS 4: 7e  N3 1: 4e 

MA1: 5e  N2 1: 4e 

MA2: 2e  N2 2: 4e 

MB1: 5e  

MB 2: 1e  

MC1: 4e  

MC 2: 3e  

MC 3: 4e  

Naam bedrijf 

NIEUWSBRIEF 
Maart 2020 

Agenda  

Zet de volgende data vast in je 
agenda!  

4 april 
Narcissenactie 

16 mei 
Eindfeest senioren, recreanten, 

vrijwilligers en A-jeugd 

19, 20, 21 juni 
Jeugdkamp B en C-jeugd en 

mini’s niveau 6 
 

Competitiestanden 

Hallo Smash-leden,  

Er staan weer nieuwe, leuke activiteiten op de planning. 

Jeugdkamp 

Wegens het succes van vorig jaar gaan we dit jaar weer op 

jeugdkamp. Dit keer is het de beurt aan de B- en C-jeugd en de 

mini’s van niveau 6. Het kamp valt dit jaar in het weekend van 19, 

20 en 21 juni. Verdere informatie volgt later. Mocht je je al 

willen opgeven, dan kan dat natuurlijk via activiteitencommis-

sie@smashbeilen.nl. Mocht je mee willen als begeleider, ook dan 

kun je je opgeven bij de activiteitencommissie.  

Eindfeest 

Ook voor de senioren, recreanten, vrijwilligers en A-jeugd hebben wij een 

leuke activiteit bedacht. Het seizoen loopt helaas alweer tegen het einde 

en daarom organiseren wij een eindfeest met karaoke in cafébar ‘Het 

Zwaantje’ in Beilen. Verdere informatie over o.a. de kosten en tijden vol-

gen snel. Ben jij nu al enthousiast geworden en wil je graag het seizoen 

samen afsluiten op 16 mei a.s.? Geef je dan vast op via activiteitencom-

missie@smashbeilen.nl of bij één van de commissieleden.  

Bericht van de activiteitencommissie 

Beste leden, 
Op zaterdag 4 april zal de jaarlijkse Narcissenactie van Smash Beilen plaatsvinden. 
Daar hebben wij natuurlijk al jullie hulp bij nodig. Achter de schermen zijn wij druk bezig 
met de vervoersindeling en de groepen waarin gelopen gaat worden.  
 
Wij zijn ervan op de hoogte dat N5 1 en N2 1 in de ochtend wedstrijden hebben. Hier 
wordt uiteraard rekening mee gehouden. 
Reserveer allemaal zaterdag 4 april in jullie agenda’s. Verdere informatie volgt zo snel 
mogelijk. 
 
Wij hopen op jullie medewerking om zoveel mogelijk narcissen te verkopen en een 
mooi bedrag voor de vereniging op te halen. 
Vragen? Mail gerust. 

  
Met sportieve groet, 
De Commerciële Commissie 

Narcissenactie 
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In januari 2020 hebben Romee en Kirsten mee gedaan aan een selectiedag voor de Pre Jeugd Jong Oranje op een 
zondagmorgen vroeg in Groningen. Van al deze meiden, ongeveer 90, die mee hebben gedaan aan deze selectie-
dag mochten er een ongeveer 15 door naar de "echte" selectiedag op Papendal. Voor deze selectie hebben zowel 
Kirsten als Romee zich weten te plaatsen. Op de eerste zondag van de voorjaarsvakantie was deze selectiedag, 
afgelopen week hebben zowel Romee als Kirsten een positieve mail gehad van de Nevobo. Beide dames behoren 
tot de selectie van 24 meiden welke in maart een aantal vrijdagmiddagen mag komen meetrainen op Papendal. 
Van deze 24 meiden moeten er nog 10 afvallen. Hopelijk zitten onze meiden van Smash B1 daar niet bij. Maar het is 
natuurlijk al knap dat ze bij de laatste 24 geselecteerde meiden van Nederland zitten.  

Lijkt het je leuk om scheidsrechter te worden voor Smash Beilen? 

Voor het fluiten van de thuiswedstrijden op vrijdag avond zijn wij op zoek naar scheidsrechters die tot en met de 

eerste klasse (hoger mag ook) willen fluiten. Hiervoor kun je op één avond een cursus volgen binnen de  

vereniging. Wil je je opgeven of wil je meer informatie? Mail dan naar  

scheidsrechterscommissie@smashbeilen.nl 

Oproep van de scheidsrechterscommissie 

Pre Jeugd Jong Oranje 
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