
Team: Stand:  

Dames 1 9e  

Dames 2 8e 

Dames 4 1e 

Dames 5 3e  

Heren 1 5e 

Heren 2 3e  

MA 1 6e  

MB 1 4e  

MB 2 3e 

MC 1 3e 

MC 2 2e 

N4 1 3e 

N4 2 4e 

N4 3 2e  

N3 1  4e 

 Smash Vossenjacht 2022 

 Mei 2022 

Graag zouden we natuurlijk zien dat iedereen voor altijd lid blijft bij Smash, hoe meer zielen, hoe meer vreugd!  

Maar mocht jij nu je lidmaatschap willen opzeggen bij Smash Beilen? Stuur dan een mail naar   

ledenadministratie@smashbeilen.nl. Afmeldingen via andere wegen worden niet verwerkt! 

 Smash Jeugdkamp 2022 

Voor wie: Alle ABC-jeugd van Smash. Heb jij zin om een  
weekend plezier te maken en leuke en spannende activiteiten te 
doen? Geef je dan vooral op!   
 
Wanneer: Het kamp zal plaatsvinden van 1 t/m 3 juli in de  
Klonie in Ellertshaar. De aanvangstijd van het kamp is vrijdag om 
19.00 en het kamp zal eindigen op zondag om 11.00. Vervoer is op 
eigen gelegenheid.  
 
Verdere Informatie: Er wordt een eigen bijdrage gevraagd van  
€30,-. Verdere informatie over de betaling volgt later.  
Je kunt je opgeven tot 15 juni door een mail te sturen naar  
activiteitencommissie@smashbeilen.nl met je naam en in welk 
team je zit.  
 
Ook wanneer je vragen hebt en extra informatie wilt kun je een 
mail sturen naar de activiteitencommissie. Wij hopen dat we er 
met z’n allen een fantastisch en sportief weekend van gaan maken! 

mailto:activiteitencommissie@smashbeilen.nl


 MC1 winterkampioen! 
Gisteravond werden de toppers van MC1 gehuldigd! 

Ze zijn winterkampioen geworden!  

Gefeliciteerd meiden!  

 Smash Eindfeest! 
Op zaterdag 11 juni geeft Smash Beilen een  

eindfeest in café het Zwaantje ! Het feest zal  

vanaf 20:30 van start gaan en is voor alle senioren,  

recreanten, jeugdleden, sponsoren, ouders en 

overige betrokkenen!  



 Afscheid van Gert! 

Gisteravond namen dames 1 en 2 alvast afscheid van coach/trainer Gert. Gert gaat de vereniging  
verlaten, wat erg jammer is! Bedankt Gert, voor de trainingen, de coaching en natuurlijk de gezelligheid!  

 Eindstand Jeugd Sponsor Actie! 
 
Smash Beilen heeft met de jeugd sponsor actie een bedrag  
opgehaald van €984,-. Iedereen die munten in de koker van smash 

heeft gegooid: bedankt!  



De commerciële commissie! 

Sinds dit seizoen zijn wij twee nieuwe gezichten in de commerciële commissie, we stellen ons daarom 

graag aan jullie voor.  

 

Ik ben Anne Eefting 27 jaar, ook ik woon in Westerbork met mijn 2 zoontjes Quinten en Damiën.  

Ik volleybal sinds mijn 10e jaar. Begonnen in de mini’s bij Quinto en dankzij mijn trainster Aranka   

ben ik op mijn 13e naar Smash gegaan. Na een aantal jaren bij de dames gespeeld te hebben, moest 

ik helaas stoppen door een knieblessure en de geboorte van mijn zoontjes. Na 6 jaar ben ik weer  

helemaal thuis bij de dames van Smash! 

 

Ik ben Aranka Ties 33 jaar, ik woon in Westerbork met mijn vriend Gerard en onze Jack Russel Loetje. 

Ik volleybal sinds mijn 13e ongeveer. Dit heb ik jarenlang bij Quinto in Westerbork gedaan met een 

kleine pauze van vijf jaar tijdens mijn studie in Groningen (toen had ik heel andere prioriteiten ;) ). 

Sinds 2019 volleybal ik met veel plezier bij Smash in Beilen. Ja, dat is wel een dingetje voor een  

Börker… 

 

Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers, dat besef ik mij heel goed. Ik vind het daarom belangrijk 

dat ook ik mijn steentje bijdraag. Daarom heb ik besloten samen met Anne de commerciële  

commissie op te gaan pakken. Overleggen doen wij geheel in stijl met een drankje en wat lekkers,  

altijd gezellig! 

 

Wij hebben al allerlei leuke ideeën, maar willen ons eerst focussen op het contacteren en aandacht 

geven aan de bestaande sponsoren. Zodra dit op orde is zullen we ons gaan richten op het zoeken 

naar nieuwe sponsoren en uitwerken van nieuwe ideeën. Heb jij een tip voor ons of wil jij met jouw 

bedrijf iets doen aan sponsoring? Laat het ons dan weten, dan gaan wij hier zo snel mogelijk mee aan 

de slag.  

 

Het benaderen en zoeken van sponsoren in Beilen en omgeving is best een uitdaging voor twee  

Börkers. We zijn daarom op zoek naar versterking! Wij hebben een sterke voorkeur voor iemand uit 

Beilen of die het dorp en de ondernemers kent, dat stukje missen wij helaas dus daar zouden wij 

enorm mee geholpen zijn. Wil jij ons komen versterken, meld je dan snel bij ons! 



De activiteitencommissie! 
bestaande uit Hilco, Janine, Manon, Jorien & Gita.  
 
Mijn naam is Hilco Everts 47 jaar en vader van twee volleyballende tienerdochters. Ik zit nu 4 jaar in 
de activiteitencommissie en ben het aanspreekpunt van de commissie tijdens breedoverleg.  
Verder verricht ik allerlei zaken voor de activiteitencommissie. Momenteel zijn wij druk met de  
voorbereidingen voor het volleybalkamp en het eindfeest. 
 
Ik ben Janine Hepping, ik ben 33 jaar en woon in Beilen. Sinds 6 jaar speel ik volleybal in Dames 4.  
We staan nog steeds 1e en gaan voor het kampioenschap (ondanks dat dit niet officieel is)!  
Daarnaast doe ik ook nog fanatiek aan survival runnen. Met z'n allen vinden we het leuk om  
activiteiten te organiseren voor onze vereniging. Van vossenjacht, kamp, de pubquiz met kerst tot het 
eindfeest op 11 juni!! We steken hier veel tijd in en zouden het leuk vinden als we zo veel mogelijk 
deelnemers krijgen, zodat we met z'n allen een gezellige vereniging blijven!  
 
Ik ben Manon Hunse, 21 jaar en woon in Beilen. Ik volleybal al vanaf kleins af aan bij Smash en speel 
inmiddels een aantal jaren in Dames 1. Dit is mijn derde jaar bij de activiteitencommissie. Daarnaast 
ben ik binnen de vereniging ook actief binnen de scheidsrechterscommissie en heb me sinds kort  
aangemeld voor de commerciële commissie. Ik vind het dus erg leuk om mijn steentje bij te dragen 
binnen de vereniging en kijk er naar uit om met de activiteitencommissie na deze coronaperiode 
weer te zorgen voor gezelligheid binnen de vereniging!  
 
Hoihoi! Ik ben Jorien Vos en ben 25 jaar en woon in Beilen. Ik ga aankomend seizoen beginnen aan 
mijn 21e seizoen bij Smash. Ik ben op mijn 6e begonnen bij mini's, heb alle jeugd doorlopen en ook 
bij de dames heb ik meerdere teams gezien. Inmiddels speel ik al een aantal jaren samen met Gita en 
Manon in dames 1. Ik ben in 2018 bij de activiteitencommissie gekomen om activiteiten te  
organiseren voor het 50-jarig bestaan van de vereniging. Inmiddels zijn we ook bezig met vele andere 
activiteiten. Wij vinden het vooral belangrijk dat er weer meer een verenigingsgevoel bij Smash komt 
en hopen dit te kunnen doen door verschillende activiteiten voor jullie te organiseren. We staan  
natuurlijk ook altijd open voor leuke ideeën, dus heb je een leuk idee: laat het ons weten!  
Hopelijk tot snel bij 1 van onze activiteiten!! 
 
Mijn naam is Gita Lier, ik ben 25 jaar en ik woon in Beilen. Al sinds mijn 8e volleybal ik bij Smash  
Beilen en hoor ik ondertussen al een beetje bij het meubilair van de vereniging. Vanaf mijn 18e speel 
ik in dames 1, met een kleine onderbreking van een kleine 2 jaar in verband met een knieblessure. 
Inmiddels ben ik alweer 4 jaar terug bij de dames van Smash. Dit is het derde jaar dat ik met veel  
plezier bij activiteitencommissie zit. Samen met de andere commissieleden wil ik graag de 'wij' gevoel 
van de vereniging weer terugbrengen door middel van leuke activiteiten voor jong en oud.  
Momenteel zijn we druk bezig met de voorbereidingen van jeugdkamp en een knallend eindfeest om 
dit turbulente seizoen goed af te sluiten. Heb je leuke ideeën voor een activiteit? Trek ons gerust aan 
het jasje in de sporthal, ideeën zijn altijd welkom!  
 
De volgende keer aan de beurt: de ledenadministratie!  


