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CORONA UPDATE  
 
De NeVoBo heeft besloten dat de wedstrijden voor senioren- en de 
jeugdcompetities, wedstrijden uit de regionale bekertoernooi en CMV-
en recreantentoernooien worden uitgesteld naar aanleiding van de nieu-
we Coronamaatregelen die op zondag 28 november 2021 zijn inge-
gaan. Dat betekent dat er dit kalenderjaar, 2021, geen wedstrijden meer 
gespeeld zullen worden. 
 
Het bestuur van Smash Beilen gaat kijken naar de mogelijkheden voor 
trainingen op een ander tijdstip en in het weekend. Zoals eerder gecom-
municeerd is, zijn zij hierin afhankelijk van verschillende factoren zoals 
beschikbaarheid van de hal en trainers.  
 
Mochten er trainingen worden aangeboden dan houdt Smash Beilen 
zich aan de richtlijnen van de rijksoverheid. Dat betekent dat u bij on-
derstaande klachten thuis blijft en niet naar de sporthal komt:  
• Je bent verkouden (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn) 
• Je hoest; 
• Je bent benauwd of kortademig; 
• Je hebt verhoging (tot 38 graden Celsius); 
• Je hebt koorts (vanaf 38 graden Celsius); 
• Je ruikt en/of proeft plotseling niets meer, zonder dat je neus       

vestopt is; 
• Ook blijf je thuis als iemand thuis is met corona. 
Daarnaast hebben de mensen boven de 18 een corona toegangsbewijs 
nodig.  
 
Eventuele trainingsmogelijkheden worden met de teams via de diverse 
groepsapps gecommuniceerd.  

PUBQUIZ 17 DECEMBER -  MERRY SMASH QUIZMAS 

De jaarlijkse Smash Pubquiz is weer gepland! Dit jaar zal de quiz 

plaatsvinden op 17 december onder voorbehoud van de dan geldende 

coronamaatregelen. De quiz start om 20u, je bent welkom vanaf 19u30 

in de kantine van de sporthal. Geef je voor 10 december a.s. op via    

activiteitencommissie@smashbeilen.nl of bij Gita of Jorien, onder ver-

melding van je teamnaam en aantal teamleden (maximaal 10).  

Team: Stand:  

Dames 1 6e  

Dames 2 7e 

Dames 3 3e 

Dames 4 1e 

Dames 5 3e  

Heren 1 4e 

Heren 2 6e  

MA 1 1e  

MB 1 1e  

MB 2 5e 

MC 1 1e 

MC 2 2e 

N4 1 3e 

N4 2 4e 

N4 3 3e  

N3 1  4e 
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SINTERKLAASFEEST MINI’S KAN NIET DOORGAAN 
 
Lieve volleybalmini's 
 
De pieten konden dit jaar helaas niet komen, In de sporthal van hun dromen. Ze zouden eindelijk 
dit jaar weer los mogen gaan, Maar na vrijdagavond was dit helaas helemaal van de baan. 
 
De pieten hadden wel al wat lekkers voor de meiden klaar gelegd, en een avond op de daken 
hadden ze er voor afgezegd. Daarom bij deze krijgen jullie toch een kleinigheidje van de pieten, 
Wij hopen dat jullie er enorm van gaan genieten. 
 
Ik hoop dat ik snel weer met jullie kan volleyballen, Zodat ik weer kan zien hoe hard jullie die bal-
len erin knallen! Dan kunnen we weer smashen, opslaan, pasen en bovenhands spelen. En hoe-
ven we ons niet meer te vervelen. 
 
De pieten hebben gevraagd of ik dit rond wil brengen, Zodat de pieten zich 
weer tussen de sint en de andere pieten kunnen mengen. Dus bij deze maak 
maar open alles is voor jou, En ik zie jullie hopelijk weer heel snel. 
 
Tot snel! 
Hulppiet Ilse 
En de hartelijke groeten van de activiteitenpietjes!! 

 
Alle mini's hebben maandag wat lekkers gekregen. Wij hopen dat jullie er lekker van gaan  
genieten. Het was leuk om jullie blije gezichtjes allemaal nog even te kunnen zien! :) 

Maand Activiteit Voor wie? 

September Smash-avond Hele vereniging + ouders van mi-
ni-/jeugdleden 

December Sinterklaas Mini’s  (kan helaas niet doorgaan) 

17 december Pubquiz Jeugd + senioren + recreanten 

Maart Narcissenactie Hele vereniging 

April Paasactiviteit Mini’s 

Mei Afsluitend mixtoernooi Jeugd + senioren + recreanten 

Mei Vossenjacht Mini’s 
(jeugd + senioren als vossen) 

Juni Eindfeest Jeugd + senioren + recreanten 

Juni Buurtvolleybal Iedereen 

Juni Ouder-kindtoernooi Mini’s 

Juli (1/7 – 3/7) Kamp Jeugd 

23 september – 
15 oktober ’22 

WK volleybal in Nederland! Iedereen 

AGENDA ACTIVITEITENCOMMISSIE 
 
Hieronder is de agenda van de activiteitencommissie te zien voor dit seizoen. Helaas zijn alle 
activiteiten onder voorbehoud voor de geldende coronamaatregelen op het moment van de acti-
viteit. Wel kun je de activiteiten natuurlijk alvast in je agenda zetten!  
 
Heb je vragen voor de activiteitencommissie?  
Stuur je vraag naar activiteitencommissie@smashbeilen.nl.  
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RABO CLUB SUPPORT 
 
Via de Rabo Club Support heeft de vereniging een mooie bijdrage van € 517,24 ontvangen. We 
willen iedereen die op onze vereniging heeft gestemd heeft van harte bedanken!  

KAMPIOENEN! 
 
Top prestatie van de A1, B1 en C1 meiden.  

De A1 en B1 zijn al een klein beetje gehuldigd. C1 heeft dat nog tegoed! 

We hopen aan het eind van het seizoen hier nog wat uitgebreider bij stil te zijn en ze in een 

sporthal met publiek te kunnen huldigen.  

 

 

Meisjes A1 

Meisjes B1 




