
 

 

Update Smash Beilen – April 2021 

Wij hebben nog steeds te maken met het corona virus en de maatregelen. Wij hopen dan ook ten 

eerste dat jullie en jullie naasten in goede gezondheid zijn.  

Trainingsmogelijkheden  

De oudere jeugd is buiten weer actief op sportpark Noord West, maar dat valt nog niet altijd mee 

met de lage temperaturen en wind. Wij zijn achter de schermen aan het kijken of er nog meer 

mogelijkheden zijn en we wachten de versoepelingen af. Wij waarderen jullie geduld en begrip in 

deze uitzonderlijke tijd.  

Contributie  

De komende periode, 3e en 4e kwartaal, wordt er geen contributie geïnd.  

Ommetje app 

Er zijn nog veel manieren om nog in beweging te zijn. Zo is een ommetje 

maken een groot succes. Welk Smash lid scoort de meeste punten bij de 

Ommetjes app? Die zetten we in het zonnetje!  

Download de app ‘Ommetje’ op jouw telefoon en meld je aan bij de 

Smash groep met de code; FQGW6 

Succesvolle spelers 

Wij kunnen helaas niet volleyballen, maar er wordt nog wel volop 

gevolleybald! Zo zijn 2 oud speelsters van Smash Beilen de afgelopen 

periode erg succesvol geweest:  

- Fleur Meinders heeft met haar club Apollo 8 uit Borne de nationale beker gewonnen.  

- Laura Dijkema is in Rusland kampioen geworden met haar club.  

Beachvolleybal Hoogeveen  

Na een seizoen waarin er bijna niet is gevolleybald kan er 
onder de huidige maatregelen weer voorzichtig begonnen 
worden met trainen. Beachvolleybal Hoogeveen start 10 
mei weer met de trainingen als de maatregelen het 
toelaten. Heb je ook weer zin na een seizoen waarin er 
niet gespeeld kon worden om weer een balletje te spelen 
en weer in conditie te komen? Meld je dan nu aan via 
https://www.beachvolleybalhoogeveen.nl.  
 
Smash Bingo Night 
Op vrijdag 28 mei vindt de Smash Bingo Night plaats. Fijn om toch wat als vereniging te kunnen doen! 
Deze leuke activiteit is georganiseerd voor alle senioren en jeugd van Smash Beilen en familie en 
vrienden. In de flyer op de volgende pagina zie je hoe jij je kunt aanmelden voor deze leuke activiteit.   

https://www.beachvolleybalhoogeveen.nl/


 

 

 

 


