
Team: Stand:  

Dames 1 2e 

Dames 2 1e 

Dames 3 11e 

Dames 4 3e 

Heren 1 1e 

Heren 2 2e  

MA 1 2e 

MA 2 3e 

MB 1 4e 

MC 1 1e 

N5 1 3e 

N5 2 5e 

N5 3 4e 

N4 1 3e 

N4 2 1e 

 Februari 2023 

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! 

Club van 50  

Ben jij de volgende? Word lid van onze Club van 50!  

Voor maar €50,- per jaar kom je op dit prachtige  

bord en kunnen wij als vereniging nét dat beetje  

meer betekenen voor onze leden!  Aanmelden kan 

via de website. 

Maand Datum  Activiteit 

Februari 2023   

Maart 2023   

April 2023    

Mei 2023 N.t.b. Eindfeest 

 13 mei Vossenjacht 

  Mixtoernooi (laatste  

trainingsavond) 

  Beachen  (na laatste  

trainingsavond) 

Juni 2023   

Juli 2023   

 Activiteiten agenda 

Hieronder staan de activiteiten agenda. Van  

sommige activiteiten is nog geen concrete datum.   

Poiesz Jeugd Sponsor Actie 

De Poiesz Jeugd Sponsor Actie is weer begonnen!  

Op de volgende pagina staat meer info over de actie. 

Activiteitencommissie zoekt nieuw leden! 

De activiteitencommissie zijn naar 2 of 3 nieuwe 

commissieleden opzoek. Het liefst uit verschil-

lende teams (recreanten, heren of dames). 

Vind jij het leuk om activiteiten te bedenken en 

organiseren, laat 

dit dan weten 

aan Jorien 

(629573379)  



Poiesz Jeugd Sponsor Actie 

Wellicht hebben jullie het al voorbij zien komen 
op onze socials, maar we zijn dit jaar weer uit-
gekozen om mee te doen aan de Jeugd Sponsor 
Actie van de Poiesz. Je kan de club sponsoren 
door de munten die je krijgt in onze koker in de 
winkel te doen. Bij iedere € 10,- aan bood-
schappen krijg je een munt. Daarnaast kan je 
extra munten krijgen door actieproducten aan 
te kopen én hebben we nog een zaterdag dat 
wij zelf één product mogen verkopen vanuit de 
winkel waarvoor wij extra punten krijgen. De 
weekaanbiedingen waar je extra munten voor 
krijgt zijn te vinden op de website van de 
Poiesz:  Poiesz Supermarkten B.V. // JSA Aan-
biedingen (poiesz-supermarkten.nl) 

  
Zaterdag 8 april hebben wij van 10-15 uur een 
kraampje in de Poiesz in Beilen en moeten wij 
zoveel mogelijk  
kinderbananen gaan verkopen. Noteer dus in je 
agenda dat je deze zaterdag de boodschappen 
bij de Poiesz komt doen en natuurlijk alle nver-
kregen munten in onze koker doet! Munten die 
verkregen worden bij andere Poiesz vestigin-
gen kunnen ook gebruikt worden, dus vraag  
gerust in jouw omgeving of mensen de munten 
voor jou willen sparen! Vergeet ze niet tijdig in 
te leveren want de actie loopt tot 10 april. 

Voor deze actie zoeken we natuurlijk vrijwilligers 
die er 1-2 uur willen staan. Het idee is dat we 
elkaar daardoor kunnen afwisselen. Er moeten 
van 10-15 uur 2 volwassenen en 2 kinderen 
staan. Wil je meedoen? Stuur dan een mailtje 
naar sponsorcommissie@smashbeilen.nl  dan 
nemen wij z.s.m. contact met je op! 
 
De prijsuitreiking vindt plaats in Leeuwarden op 
vrijdag 21 april. Voor dit gala met een bekende 
zanger (verrassing) hebben wij 8 kaarten be-
schikbaar. Heb je interesse mail ons dan, wij 
gaan dan kijken hoeveel interesse er is en of we 
moeten loten of dat we de kaarten gewoon kun-
nen verdelen. 

https://www.poiesz-supermarkten.nl/jsa/aanbiedingen
https://www.poiesz-supermarkten.nl/jsa/aanbiedingen
mailto:sponsorcommissie@smashbeilen.nl


Drentse Boefjes! 

Tijdens het muziekweekend van de Drentse 
Boefjes op 3, 4 en 5 februari hebben we de 
jassen van de bezoekers veilig gehouden. 
Smash bedankt Station De Drentse Boefjes 
voor de sponsoring voor onze  
volleybalvereniging. We hebben een mooi 
bedrag gekregen.   

Nieuwe ballen 

Dankzij verschillende sponsoropbrengsten 
zijn er nog meer nieuwe ballen gekocht. Met 
dank aan de top service en snelle levering 
van Sport 2000 CombiSport Beilen. 

Derby donderdag! 

Op  12 januari om 19:45 uur vertrokken de dames van de  
recreanten 3 naar Quinto Westerbork om een wedstrijd te 
spelen. Helaas kon niet iedereen aanwezig zijn en kregen ze 
vandaag nog een afzegging i.v.m. ziekte. Toch bleven er nog 
6 speelsters over en vertrokken ze naar Westerbork. Om 
20:30 uur begon de wedstrijd en hebben de dames hun 
best gedaan. Met een mooie 1-2 overwinning hebben ze de 
punten meegenomen naar Beilen. Goed bezig dames  

https://www.facebook.com/combisportbeilen?__tn__=-%5dK*F


Dames 1 in de kwart finale beker  

Woensdag 22 februari speelde dames 1 de kwartfinale van de regionale bekerwedstrijden. De tegenstan-
der betrof Veracles Dames 3 uit Groningen, in de competitie draaien zij bovenin mee in de 3e divisie. 
Bij aanvang van de wedstrijd was de tribune al grotendeels gevuld, super fijn dat jullie allemaal de moeite 
genomen hebben om ons aan te moedigen, dank daarvoor! 
 
De eerste set begonnen we ietsje rommelig, maar al snel kwamen we in ons spel en konden we middels 
sterkte service en goede aanvallen goed meekomen met Veracles. We wisten het zelfs tot 23-23 te spelen 
maar verloren helaas dus laatste punten en daarmee de eerste set. 
 
De tweede set begonnen we strijdbaar; we waren zo dichtbij in die eerste set: deze zou voor ons zijn! 
Waar het in het begin van de tweede set nog gelijk op ging, liep Veracles op een gegeven moment uit tot 
12-18 en leken onze kansen verkeken. We wisten ons echter goed terug te vechten en brachten de score 
naar 20-21. Veracles scoorde echter weer met een aantal sterke aanvallen en liep uit tot 21-24. Smash 
bleef echter vechten en door o.a. een sterke serviceserie wisten we tot 24-24 terug te komen. Helaas ver-
loren we ook deze set nipt: 24-26. 
 
Ook de derde set ging helaas naar de dames uit Groningen. Er werd wederom ontzettend goed gespeeld, 
waarbij wij deze set zelfs een aantal keer enkele punten voorsprong hadden, maar de dames van Veracles 
trokken aan het kortste eind en wonnen de set wederom met 23-25. 


