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Competitiestanden Bericht van de voorzitter 

‘Het volleybalseizoen is gelukkig weer begonnen! Na 2 weken competitiewedstrijden gespeeld 

te hebben met wat publiek, gaan we de komende weken verder zonder publiek. Wat de verdere 

coronamaatregelen ons zullen brengen, weten we allen niet. Hopelijk kunnen we voorlopig blij-

ven trainen en wedstrijden spelen. Hou je aan de regels in onze sporthal en kijk naar de regels 

op de website van je tegenstander. Door de crisis hebben enkele teams zich moeten terugtrek-

ken uit de competitie. Erg jammer voor de spelers, maar het was onvermijdelijk.  

Als bestuur proberen we de vereniging verder zo goed mogelijk draaiende te houden, met alle 

beperkingen die er zijn. Normaal gesproken zouden we rond deze tijd de jaarlijkse ledenverga-

dering houden. Wij hebben besloten om de komende maand nog even af te wachten, in de hoop 

dat we daarna weer fysiek bij elkaar kunnen komen. Dat betekent dus dat we de ALV in novem-

ber zullen organiseren. Als het enigszins kan in de Drenthehal, maar anders doen we het online.  

Voor mij (Matthijs) zal die ALV het einde van Smash betekenen. Na 3 jaar meewerken in het 

bestuur, zal ik afscheid nemen van de vereniging, aangezien ik ben verhuisd en niet meer in 

Beilen woon. Het bestuur heeft al gezocht naar een nieuwe voorzitter en zal een kandidaat voor-

stellen. Heb jij interesse in het worden van voorzitter van het bestuur van onze vereniging? 

Stuur een mail naar secretaris@smashbeilen.nl.  

Verder heeft Bert aan het begin van dit seizoen het bestuur in goed overleg al verlaten. Gelukkig 

heeft Daan het afgelopen jaar al volop meegedraaid bij het bestuur. Naast het afleggen van de 

verantwoording over het gevoerde beleid en de financiën zullen we op de ALV dus een deels 

vernieuwd bestuur kiezen. 

 

Groeten van de Voorzitter Matthijs’ 

Natuurlijk willen we Bert en Matthijs hartelijk bedanken voor hun inzet en bijdrage aan de vereni-

ging!  

Scheidsrechters  

gezocht 

De vereniging heeft een te-

kort aan scheidsrechters. Wil 

jij wel scheidsrechter worden 

voor onze vereniging? En 

ben je bereid een cursus te 

volgen? Stuur een mailtje 

naar technischecommissie 

@smashbeilen.nl 
Smash MC1 wint eerste wedstrijd gemakkelijk! 

Smash MC1 moest afgelopen vrijdag hun eerste thuiswedstrijd spelen tegen DOK uit Dwinge-

loo. De eerste set was snel voorbij door een enorme servicereeks van 1 van de speelsters, de 

set werd gewonnen met 25-3. 

De tweede set leek wel een kopie van de eerste, de service werd snel overgenomen door 

Smash en nu was er een andere speelster met een enorme servicereeks. Gelukkig kwamen de 

andere meiden ook nog een beetje aanspelen toe. De tweede set werd gewonnen met 25-8. 

De derde set werd een stuk spannender, maar dit kwam dan wel door minder goed spel van 

Smash. De derde set werd gewonnen met 25-17. 

De vierde set werd er netjes gespeeld en wisten de meiden te scoren met tactische ballen! De 

vierde set werd 25-15 gewonnen en zo werden de eerste 5 puntenwedstrijd een feit. 

Aankomende zaterdag moet MC1 uitspelen bij Sudosa te Assen. Dan zullen ook een aantal 

meiden van MC2 aansluiten om toch dit seizoen nog wedstrijd minuten te maken. Wij gaan er 

met elkaar voor een gezellig en sportief seizoen neer te zetten. 

Sponsoren gezocht 

Voor een aantal teams zijn we op 

zoek naar nieuwe sponsoren. 

Heeft u een bedrijf? En heeft u 

interesse in het sponsoren van 

een team? Of kent u iemand die 

interesse heeft in het sponsoren 

van een team van onze vereni-

ging?  Voor meer informatie kunt 

u mailen naar: commercielecom-

missie@smashbeilen.nl  of bellen 

naar: 0654923117 (Henk).  




