
Team: Stand:  

Dames 1 5e 

Dames 2 3e 

Dames 3 7e 

Dames 4 8e  

Heren 1 1e 

Heren 2 7e  

MA 1 1e  

MA 2 3e 

MB 1 6e 

MC 1 3e 

N5 1 - 

N5 2 - 

N5 3 - 

N4 1 - 

N4 2 - 

 Het volleybalseizoen is weer begonnen! 

Op vrijdag 16 september zijn de eerste competitie- 

wedstrijden gespeeld. Dames 1, heren 1 en MA 1  

hebben hun eerste wedstrijden weten te winnen,  

Gefeliciteerd!  

 

De activiteitencommissie heeft er voor gezorgd dat 

er na de wedstrijden een drankje stond te wachten 

om het seizoen feestelijk te openen. We hopen op 

een leuk en sportief seizoen! 

 

  

 September 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! 

 Rabo ClubSupport 202 

De Rabobank ClubSupport is 
weer begonnen! Van 5 t/m 27 
september kan je stemmen op 
Smash Beilen. Stemmen kan 
via Rabobank.nl/clubsupport 
of via de Rabobank app.  

http://rabobank.nl/clubsupport?fbclid=IwAR3Q7W5LvXbUpWVmbE6G2Na_EldCvAJOyXgXvTc9FmgWZJgfMY0eOpLEiKI


  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vanaf 24 september starten we voor het eerst  
binnen Smash met de Grote Clubactie. Dit is 
een hele leuke verkoopactie met behulp van 
verkoopboekje en online verkooppagina's. In 
de week voor 24 september worden de  
verkoopboekjes tijdens de trainingsavonden 
uitgedeeld.  
 
Wij zetten ons in voor o.a. (training)
materialen en willen natuurlijk zoveel  
mogelijk loten verkopen. Een lot kost €3,- per 
stuk. Hiervan gaat 80% (dus €2,40 per lot)  
direct naar onze clubkas. De start van de  
landelijke lotenverkoop is op zaterdag 24  
september. Koop lootjes en help ons het doel 
te halen. Daarnaast maak je kans op mooie 
prijzen! Een echte win-win situatie dus. 
 
Verkoopboekje met QR-code 
Onze leden verkopen loten via het verkoop-
boekje. Op dit verkoopboekje staat een  
handige QR-code, waarmee kopers eenvoudig 
online loten kunnen kopen. Hoe dit in z’n 
werk gaat, zie je in dit instructiefilmpje. Geen 
zorgen, kopers kunnen ook nog op de  
traditionele wijze een aankoopformulier met 
pen invullen in het boekje.   
 
We doen het samen 
We gaan er met z’n allen vol voor en hopen 
ons doel te behalen met behulp van de steun 
van familie, vrienden en mensen uit de  
omgeving!  

 Smash bedrijvenvolleybal 

Zaterdag 29 oktober vindt de eerste editie van het 
Smash bedrijvenvolleybal toernooi plaats! 
 
Meld je snel aan! Uiteraard mag iedereen mee doen, 
vraag dus gerust vrienden, familie etc.  

https://www.clubactie.nl/instructie/


Toernooi Drenthehal! 

9 september hebben dames 1, dames 2 en 
heren 1 een oefentoernooi gespeeld in de 
Drenthehal! 
 
Er zijn mooie wedstrijden gespeeld.  
We kijken uit naar komende seizoen . 
 
 

Opening beachvolleybalvelden in Beilen! 
Beachvibes in Beilen!  De nieuwe beachvelden (achter de tennisbaan van TC Smalhorst) zijn officieel  
geopend!  
 


