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NIEUWSBRIEF 
April 2020 

Agenda  

Zet de volgende data vast in je 
agenda!  

16 mei 
Eindfeest senioren, recreanten, 

vrijwilligers en A-jeugd 

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

mini’s niveau 6 
 

Competitiestanden 

De competities waren na de kerstvakantie nog maar weer net goed begonnen of het was 

alweer voorbij. 

Iedereen beleeft deze rare, moeilijke tijden anders. Voor sommigen komt het corona-virus 

wellicht dichterbij dan ze lief is. Veel sterkte is het enige dat we je dan kunnen wensen. 

Alle Smash’ers zullen het potje volleybal op de trainingsavonden en in de wedstrijden mis-

sen. Niet alleen de sportiviteit en beweging maar natuurlijk ook vooral de gezelligheid met 

teamgenoten! Wij allen hopen dat we over enkele weken weer terug kunnen keren in ons 

normale leven. 

Het bestuur heeft helaas moeten besluiten om ook het aanstaande Buurtvolleybaltoernooi af 

te gelasten. Misschien zijn er tegen die tijd al wel weer wat mensen aan het sporten, maar 

voor een volwaardig toernooi met voldoende deelname van buurtverenigingen is er helaas 

meer tijd nodig. 

Wij hopen op dit moment dat het volleybalkamp (19-21 juni) nog wel door kan gaan. We hou-

den jullie hiervan op de hoogte, zodra er meer duidelijkheid is. 

Deze crisis raakt ons financieel natuurlijk allen.  

Ook onze sponsoren hebben het moeilijk. Zij steunen onze club al lange tijd, dus denk eens 

extra aan hen in deze tijd. Koop lokaal, dat helpt ons allemaal! 

Wij verwachten dat de verenigingskosten voor zaalhuur en trainers deze maanden natuurlijk 

lager zullen zijn. De komende weken bekijken we wat dit kan betekenen voor de laatste con-

tributie-inning: zo mogelijk wordt deze wat lager.  

Met elkaar moeten we ook nu de vereniging draaiende houden! 

Bericht van het bestuur 

Bericht van de Technische Commissie  

Ondanks deze gekke, abnormale en onwerkelijke tijden zijn wij als TC achter de 

schermen voorzichtig begonnen met het nieuwe seizoen.  

 

Wij vragen jullie hiervoor de enquête in te vullen en terug te sturen naar de 

technischecommissie@smashbeilen.nl 

De enquête vinden jullie in de bijlage van deze mail.  

mailto:technischecommissie@smashbeilen.nl


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 

Smash maakt seizoen af met 4-0 tegen Quinto  

In de eerste klasse volleybal stond vrijdagavond 6 maart dé derby Beilen-Westerbork op het programma. In Bei-

len speelden Smash DS2 en Quinto DS1 tegen elkaar. Smash verloor de eerste volleybalderby uit in Wester-

bork en was gebrand om de thuiswedstrijd te winnen.  

De ploeg uit Beilen maakte een knallende opening met een aanval over de buitenkant. Quinto en Smash liepen 

tot de 15 punten gelijk op. Quinto pakte een voorsprong, maar na een time-out pakten de Beiler dames de set 

naar eigen hand en wint hem met 25-20. 

De tweede set beginnen beide ploegen sterk en lopen weer gelijk op. Aan de kant van Smash werden veel ser-

vice fouten gemaakt en kregen ze de service van Quinto niet volledig onder controle. Uiteindelijk weet Smash 

zich te herpakken en pakt nipt de set met 26-24. 

De Beiler dames wisten dat de service beter moest en dat er meer variatie in de aanval moest komen. Er werd 

een nieuwe opstelling gemaakt, maar helaas begon de set niet zoal Smash had gewild. Uiteindelijk wordt er 

strak verdedigd en worden de aanspeelpunten benut. De set wordt gewonnen met 25-19. 

De laatste set weten de Beiler dames het wéér spannend te maken in de laatste fase. Maar door de sterke aan-

vallen weet Smash de wedstrijd te winnen met 4-0, setwinst 25-23! Helaas vanwege het Coronavirus is dit de 

laatste wedstrijd die dit seizoen werd gespeeld, maar gelukkig werd hij met volle overtuiging gewonnen!  

mailto:scheidsrechterscommissie@smashbeilen.nl

