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Tijdens schrijven van dit stukje is Smash al weer uit
haar vakantieroes ontwaakt. 19 Augustus was de eerste reguliere speelavond waarop zowel jeugd, recreanten als wedstrijdspelers weer fris zijn begonnen.
Voor een aantal kost het wat moeite om het luie vakantiezweet eruit te werken, maar het seizoen is weer begonnen en
de competitie komt er al weer aan! Helaas is Bertus nog niet
in staat om de trainingen te hervatten en deze zullen daarom
deels worden waargenomen door Stinne Rasmussen.
Voor de vakantie was de definitieve teamindeling bekend. Momenteel ziet het er naar uit dat er nog behoorlijk in geschoven
moet worden. Een aantal spelers is uitgevallen door blessures
en ook zijn er spelers opgestapt die deel van een team zouden
uitmaken. Hopelijk kunnen we de competitie zo inrichten dat
iedereen lekker kan spelen, maar het zou voor kunnen komen
dat een speler noodgedwongen een plek krijgt toegewezen
waar die niet zo blij mee is. Het lijkt erop dat de technische
commissie er in geslaagd is een passende oplossing te creeeren, maar wie weet wat het seizoen nog brengt.
Het bestuur heeft in de aanloop naar het nieuwe seizoen natuurlijk niet stilgezeten, al is er uiteraard ook van het mooie
weer genoten. Er zijn weer nieuwe plannen gesmeed door
verschillende commissies, er is gepuzzeld met de toegewezen
speeltijden en locaties om iedereen de gelegenheid te kunnen
geven te spelen, de trainingen zijn weer voorbereid, de competitie is weer voorbereid (uiteraard komt er weer een informatiebijeenkomst voor de jeugd) en iedereen heeft er weer
zin in. Leuke ontwikkeling voor komend seizoen is dat de volledige competitie wordt gespeeld in de Sporthal Valkenlaan. In
principe zal de jeugd ’s morgens spelen en de senioren ’s middags. Op mogelijk een enkele uitzondering na. Details hierover komen uiteraard via de competitieleider. De data van de
thuiswedstrijden staan alvast verderop in de agenda. Zet ook
de toernooien alvast in je eigen agenda! Het RSL 468 toernooi
is op 1 februari, het RSL DPC toernooi op 22 maart, het jeugdevenement op 24 mei en de clubkampioenschappen zijn dit
jaar op 5 april. Of er weer een Beachtoernooi komt is op dit
moment nog niet bekend, maar daar streven we wel naar.
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Nieuws van
Badminton
Nederland
De Jaarvergadering heeft
op 22 juni jl. de nieuwe
bondscontributies
per
1 januari 2014 goedgekeurd. De plannen voor
een lage basiscontributie
en verhoogde teambijdragen blijven daarmee
overeind. Hiermee wordt
tegemoet gekomen aan
de wens van veel verenigingen om de recreatieve
badmintonner een lagere
bijdrage te laten betalen.
De verenigingen zullen
begin oktober 2013 nader worden geïnformeerd
over de momenten van
facturatie in 2014.
Smash zal met het bepalen van het nieuwe contributiesysteem bekijken
hoe de bondscontributie
bestaande uit het basis
tarief en verschillende
toeslagen eerlijk wordt
doorberekend naar de
leden.
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Er zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd wat betreft
speeltijden en speeldagen. Dit was noodzakelijk i.v.m. ontwikkelingen in ledenaantallen. Zo is bij krimp een groep samengevoegd en is bij groei extra halruimte aangevraagd.
Nadelig gevolg is dat niet iedereen speelt in de sporthal van
zijn of haar eerste keus. Hier valt helaas niets aan te doen
en er is in overleg met coördinatoren en spelers gekozen
voor de beste oplossing voor de grootste gemene deler. Positieve kant hieraan is natuurlijk dat er groepen zo groot
groeien dat ze niet meer in één hal passen. Hopelijk is de
nieuwe sporthal van het Bentinckspark snel gereed, dan is
er weer ruimte in overvloed. Half september is Smash weer
als deelnemer van de werkgroep aanwezig bij de vergadering over het Bentinckspark, uiteraard houden we jullie op
de hoogte van de ontwikkelingen.
In de vorige nieuwsbrief stond een oproep voor de functie
“PR-Functionaris”. En tot onze vreugd is Francine Kok naar
voren getreden voor het vervullen van deze functie. Dit
betekent dat er een aanspreekpunt binnen Smash is voor
alle PR gerelateerde acties. Francine gaat niet alle verhalen
schrijven die bijvoorbeeld naar de krant moeten, maar zij
heeft een coördinerende en enthousiasmerende taak. Het
aanleveren van kopij ligt bij de commissies en de leden. Wij
wensen Francine veel plezier en succes en hopen komend
seizoen veel van Smash in de media tegen te komen.
Het wordt een spannende tijd voor Smash op financieel vlak.
Zoals alle verenigingen in Hoogeveen hebben we te maken
met de extra bezuinigingen die de gemeente doorvoert in
de afdeling Sport. Ondanks vele protesten van verschillende
verenigingen gaan de bezuinigingen volledig door zoals in
eerste instantie voorgesteld. Dit betekent voor Smash een
erg grote verhoging van de kosten welke met de contributie
gedekt moet worden. Bij Badminton Nederland (Bond) is
eindelijk een bondscontributiesysteem definitief geworden
welke, als de gevolgen voor Smash eindelijk goed duidelijk
zijn, ook in de contributie verwerkt moeten worden. Onze
penningmeester werkt daarom aan een nieuwe contributie
tarieven plan voor 2014 waarmee alle onzekerheden worden weggewerkt.
Kijken we nog even terug naar wat er allemaal is gebeurd
tussen nu en de voorgaande nieuwsbrief, dan hebben we een
mooi jeugdevenement gehad in Trasselt, hebben we een succesvol indoor beachtoernooi gespeeld in Maxx en hebben we
zeer gezellige clubkampioenschappen gespeeld in de Valkenlaan. Hier zijn foto’s van terug te vinden in deze nieuwsbrief.
Na een lange en warme zomervakantie gaan we weer van
start met hopelijk net zo’n succesvol seizoen als het vorige.
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Nieuwe speeltijden

Oude clubshirts
Er zijn bij Smash in de
loop der jaren verschillende clubshirts gedragen en met de komst van
weer een nieuw clubtenue worden deze natuurlijk een beetje overbodig.
Wel zijn ze nog prima geschikt voor bijvoorbeeld
een training.
De witte polo’s (zie bv
de foto’s van het jeugdevenement) met kraag
en Smash opdruk op de
borst gaan daarom weg
voor € 7,50 per stuk. Er
zijn nog een beperkt aantal maten (jeugd en volwassenen) beschikbaar.
Vraag Marc van der Veen
(competitieleider jeugd)
of jouw maat er nog bij
zit als je interesse hebt.
Ook van de blauwe RSL
polo’s welke de afgelopen jaren werden gedragen zijn er nog enkele op
voorraad. Deze mogen
weg voor €10,00. Neem
hiervoor contact op met
Danny Victorie (penningmeester). Hij beheert de
voorraad.

Zoals al eerder gemeld zijn er een aantal speeltijden/dagen veranderd, een weekoverzicht is af te lezen uit het
schema op pagina 13. Het was weer passen en meten met
de toegewezen haluren om zoveel mogelijk tegemoet te
komen aan toekomstige ontwikkelingen, groei en wensen
van trainers en coördinatoren.

Maandag wedstrijdjeugd:
De maandag wedstrijdjeugd groep speelt komend seizoen in de Zwembadweghal i.p.v. in de Valkenlaan. Zo
was het tot twee jaar geleden ook, we hebben één jaar de
Valkenlaan toegewezen gekregen, maar zijn helaas voor
komend seizoen terug geplaatst ten bate van de basketbalvereniging.

Maandag wedstrijdspelers en recreanten:
Door de groei van beide groepen is de Valkenlaan te klein
geworden en is een extra hal aangevraagd. Gelukkig is
deze toegewezen door de gemeente waardoor we iedereen speelgelegenheid kunnen blijven bieden. De Zwembadweghal is te klein voor de wedstrijdgroep (30+), maar
groot genoeg voor de recreanten groep (12). Omdat de
weerstand om te gaan spelen in de Zwembadweghal
enorm groot bleek komt de wedstrijdgroep de recreanten
tegemoet door de tweede helft van het seizoen, na de
competitie wanneer de opkomst lager wordt, te gaan trainen in de Zwembadweghal. Dat betekent dus dat de last
gedeeld wordt. In de Valkenlaanhal wordt gespeeld vanaf
20.00 uur en in de Zwembadweghal vanaf 20.30 uur.
I.v.m. deze drukte op donderdag en maandag worden de
wedstrijdspelers die slechts één avond in de week komen trainen verzocht zoveel mogelijk op de maandag te
gaan spelen i.p.v. op de donderdag.

Donderdag wedstrijdspelers en recreanten:
Ook op donderdag speelt hetzelfde probleem qua ruimte
door groei binnen de groepen. Ook was dezelfde oplossing mogelijk als op de maandag, want ook voor deze dag
hadden we een extra sporthal toegewezen gekregen. Na
discussie met coördinatoren en recreanten spelers is gebleken dat de recreanten zelf de voorkeur geven aan een
zeer beperkt aantal banen naast de wedstrijdspelers in
de Valkenlaanhal boven vijf maanden spelen in de Zwembadweghal zoals op de maandag. De extra hal is daarom
weer afgezegd.
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Club van 25
De club van 25 is een groep donateurs welke hebben toegezegd
jaarlijks € 25,- bij te dragen aan
badmintonvereniging Smash. Deze
bijdrage zal worden aangewend
voor kwaliteitsverbeteringen,
ledenwerving en promotie, materialen en speelbenodigdheden.

I.v.m. deze drukte op donderdag en maandag worden de
wedstrijdspelers die slechts één avond in de week komen trainen verzocht zoveel mogelijk op de maandag te
gaan spelen i.p.v. op de donderdag.

Huidige leden van de Club
van 25:
-	Raymond van den Brink
24-10-2011
-	Edith en Henk-Jan Nijmeijer
09-11-2011
-	Thea Scholte - De Vries
12-12-2011
-	Harold Wassink
22-12-2011
-	Jos Rollman
22-12-2011
-	Maurice Kortenhoeven
22-12-2011
-	René en Agnes,
Kantine Valkenlaan
22-12-2011
-	Fam Burema-Hartog
23-12-2011
-	Jan en Rieneke v. Amerongen
29-12-2011
-	Danny Victorie
05-01-2012
-	Riekje van der Laan
12-01-2012
-	Geu Sturing
12-01-2012
-	Jan Penninkhof
24-01-2012
-	Henk en Dieleke Campmans
28-01-2012
-	Fam. Nijmeijer
23-02-2012
-	Annelieke Reinders
22-03-2012
-	Matthijs Esser
23-05-2012
-	Anoniem
23-05-2012
-	Henk en Alie Koehorst
23-05-2012
-	Smash1
02-06-2012
-	Jasper en Stephany
01-10-2012
-	Fam Veldman
21-01-2013

Door teruglopend ledenaantal op de vrijdagmiddag in
relatie tot de stijgende zaalhuurkosten kan het volgend
seizoen niet meer uit deze groep te continueren. Spelers
uit deze groepen mogen op donderdagavond komen spelen naast de trainingen van de wedstrijdjeugd aangezien
daar nog ruimte is.

Nieuwe leden van de Club
van 25:
-	Jouw naam hier??
Inschrijformulieren zijn te
vinden op de website en in
de sporthal.

Vrijdag jeugd:

Zie ‘toegewezen halindeling 2013/2014’ pagina 13

In Memoriam: Jaap Seldentuis
Het trieste nieuws heeft ons bereikt dat oud-lid en
hoofdtrainer, Jaap Seldentuis, na een lang ziekbed in
het ziekenhuis te Zwolle, dinsdag 18 juni, is overleden op 65-jarige leeftijd.
Veel spelers uit de tijd van Jaap zijn nog actief bij
Smash en zullen hem gedenken als een fijn mens.
Met dankbaarheid denken wij terug aan toen hij als
hoofdtrainer van Smash de sportieve prestaties tot
grote hoogte wist te brengen zonder aan de gezellige
sfeer in te boeten. Jaap was een pure sportman die
ook vanuit zijn functie bij de politie te Hoogeveen,
hoofdinspecteur, op een prettige manier de touwtjes
in handen hield. Jaap is bij Smash vertrokken nadat
hij commissaris van politie werd in Zuidoost Friesland,
maar contact met (oud)spelers en (oud)bestuurders
is blijven bestaan.
Wij nemen afscheid van een bevlogen badmintonspeler, onze medeleven gaat uit naar familie en vrienden
van Jaap.
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Activiteiten kalender
2013
Za.
Za.
Za.
Za.
Za.

14 september
21 september
5 oktober
16 november
7 december

Competitie
Competitie
Competitie
Competitie
Competitie

Sporthal
Sporthal
Sporthal
Sporthal
Sporthal

Valkenlaan
Valkenlaan
Valkenlaan
Valkenlaan
Valkenlaan

Competitie
Competitie
RSL Smashtoernooi
RSL DPC Smashtoernooi
Clubkampioenschappen
Jeugdevenement

Sporthal
Sporthal
Sporthal
Sporthal
Sporthal
Sporthal

Valkenlaan
Valkenlaan
Valkenlaan
Valkenlaan
Valkenlaan
Trasselt

2014

De grote clubactie
komt er weer aan!
Op zaterdag 14 september gaat de verkoop voor
de grote clubactie van
start. Voor het eerst in
lange tijd zal ook Smash
weer mee gaan doen aan
deze actie. Loten kosten € 3,-, waarvan 80%
van de opbrengst naar
Smash gaat. Naast de
hoofdprijs van € 100.000
zijn er nog talloze andere prijzen te winnen.
Nieuw dit jaar is de online verkoop. Smash krijgt
een unieke pagina waarop loten gekocht kunnen
worden. Daarnaast zullen onze jeugdleden de
loten aan de deur verkopen en hebben de recreanten de mogelijkheid
om de loten te kopen bij
hun coördinator. Op deze
manier kan iedereen zijn
steentje bijdragen aan
onze vereniging.

Za.
Za.
Za.
Za.
Za.
Za.

11 januari
25 januari
1 februari
22 maart
5 april
24 mei

Clubkampioenschappen Jeugd
Op verscheidene trainingsavonden hebben bij de wedstrijdjeugd de clubkampioenschappen plaats gevonden.
Uiteindelijk zijn de volgende spelers clubkampioen geworden:

Meisjes jeugdwedstrijd:
1e prijs: Carola Veldman
2e prijs: Demi van der Veen

Jongens jeugdwedstrijd:
1e prijs: Cedric Loopers
2e prijs: Mart Linde

Beginners jeugdwedstrijd:
1e prijs: Thomas Kroezen
2e prijs: Anouk van der Helm

Startersjeugd jongens:
1e plek: Elang Poort
2e plek: Robin Pol

Startersjeugd meisjes:
1e plek: Lisa Westerveen
2e plek: Laura Prins

SMASH Nieuws

6

Jeugdevenement
Zaterdagmorgen 25 mei jl. vond het jeugdevenement
van Smash plaats in Sporthal Trasselt. Aan dit evenement nam recreatie- en startende wedstrijdjeugd deel.
50 Enthousiaste spelers kwamen ’s morgens de sporthal
in. Harold verzorgde een leuke warming-up, waardoor iedereen warm aan de wedstrijden begon. Er werden dubbelpartijen gespeeld. Iedereen was ingedeeld in poules
naar leeftijd en sterkte. Er werd fanatiek geknokt om de
punten. Aan het einde van de ochtend vond de prijsuitreiking plaats. De Smash’ers Jesse van der Veen en Sven
Boer vielen in de prijzen. Alle spelers kregen een vaantje
ter herinnering mee naar huis.

Oma’s benefiet Toernooi BC Bergen
Op uitnodiging van Rene de Calonne hebben in het weekend van 8 juni vier spelers van Smash meegedaan aan
Oma’s benefiettoernooi van BC Bergen (waar vorige zomer het trainingsweekend heeft plaatsgevonden). De
opbrengsten van dit toernooi komen geheel ten goede
aan Jajasan Anur een weeshuis in Jakarta, Indonesië. De
opzet van het toernooi is dan ook geheel gericht op gezelligheid door te spelen in rondes met vaste tijden. De
zaalhuur wordt gesponsord, er vindt tussendoor een loterij en een veiling plaats en de dag wordt afgesloten met
een Indonesisch buffet bereid door “oma” zelf. Alles om
maar zoveel mogelijk in te zamelen.
Uiteindelijke opbrengst was mee dan € 5100,- en heel
veel tevreden spelers met een volle maag aan het eind
van de dag. Tot genoegdoening van de organisatie ging
er dit jaar voor de verandering een “niet-indo” met een
eerste prijs naar huis. En dat was onze eigen blonde Danny! in een mix met Judith. Verder bestond de buit voor
Hoogeveen uit een eerste prijs in de damesdubbel voor
Judith en Ana, veel leuke prijzen uit de verloting en een
stel prachtige krukken. Al met al voor herhaling vatbaar.
www.bcbergen.nl
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Beachbadminton
Rond half negen zaterdagochtend 18 mei stoomden de badmintonspelers mondjesmaat Maxx
Sport and Events binnen. Allen niet goed wetende wat te verwachten van dit nieuwe evenement, georganiseerd door Smash en volleybalvereniging Olhaco.
Nog voor de eerste shuttles werden geslagen, straalden de meeste spelers al veel enthousiastme uit, wat
we gedurende de dag alleen maar hebben zien groeien. Meer dan 130 spelers hadden zich opgegeven voor
dit unieke evenement en velen brachten ook nog toeschouwers mee. Spelers en nieuwsgierigen nestelden
zich langs de banen in het zand, op een badlaken of
kleine strandstoel. Aanwezigen kwamen niet alleen
uit de drie Noordelijke Provincieën, er was eveneens
deelname vanuit o.a. Bergen, Alkmaar, Amersfoort en
Roermond.
Tien badmintonbanen lagen op een dikke laag zand,
klaar om zo’n 220 dubbel partijen te verwerken. Er
werd gespeeld volgens het Zwittersladder systeem
waardoor alle spelers ook daadwerkelijk de gehele
dag konden blijven spelen en niemand vroegtijdig
naar huis hoefde, wat zeer goed past bij een dergelijk gezelligheidstoernooi. Dit bleek zeer gewaardeerd onder de spelers. Er zijn gedurende de dag vier
rondes gespeeld waardoor ieder acht partijen moest
spelen. In ronde drie begon voor sommige spelers
de vermoeiende zandvloer zijn tol te eisen, anderen
vonden het spijtig dat hierna de laatste ronde werd
ingezet.
De prijsuitreiking was rond zeven uur, waarbij in de
beide categorieën, wedstrijd en recreant, voor drie
onderdelen eerste en tweede prijzen werden uitgereikt, beschikbaar gesteld door Maxx en Olhaco. Uit
gesprekken en opmerkingen af te leiden en van gezichten af te lezen was het een zeer geslaagde dag en
zeker voor herhaling vatbaar.

SMASH Nieuws
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Clubkampioenschappen Senioren

RSL Nederland
sponsort Smash
Vanaf 1 september 2013
zal RSL Nederland officieel fungeren als sponsor
van Smash Hoogeveen.
Het contract is aangegaan voor de periode van
twee jaar met de intentie
om een langdurige samenwerking aan te gaan.
RSL was al aanwezig als
sponsor van Smash met
de sponsoring van het
4-6-8 toernooi en het
DPC toernooi en de sponsoring van de wedstrijdshirts van Smash. Ook
dit jaar zal RSL Nederland de wedstrijd-tenues
deels sponsoren.

De senioren clubkampioenschappen waren weer een waar
feestje. Op zaterdag 1 juni werd in de Sporthal Valkenlaan
gestreden om de prijzen in de verschillende categorieën. In
de wedstrijdcategorie konden zowel de dames als de heren
aan de bak. Dit resulteerde in de spannende finale partijen
tussen Joyce Anholts en Laura Renting en tussen Stefhan
Koehorst en Matthijs Esser. Laura ging voor het eerst sinds
haar overstap naar Smash met de wisselbeker naar huis.
Matthijs pakte bij de heren voor derde opeen volgende
keer de titel. In de recreantencategorie werden de laatste punten in de poule verdeeld tussen Jan Penninkhof en
Twan Lopes Cardozo, waarbij Jan genoegen moest nemen
met een tweede plaats. Tussen de single partijen was nog
de mogelijkheid een Amerikaanse Mix te spelen waarbij
steeds met wisselde partners werd gespeeld. Aan het eind
van de dag bleken Magda Everts en Stefhan Koehorst in dit
onderdeel de meeste punten bijeen gesprokkeld te hebben. Na de prijsuitreiking werd de dag afgesloten met een
BBQ en ging het feest door tot in de late uurtjes.
HE wedstrijd
1e Matthijs Esser
2e Stefhan Koehorst
DE wedstrijd
1e Laura Renting
2e Joyce Anholts
HE recreanten
1e Twan Lopes Cardozo
2e Jan Penninkhof
Amerikaanse Mix
1e dame: Magda Everst
1e heer: Stefhan Koehorst

Het nieuwe wedstrijd
tenue van Smash

Meer foto’s | Meer uitslagen
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Badmintonnen wordt op de kaart
gezet in Hoogeveen

Geslaagde
open dag
Op zaterdag 24 augustus hebben een open dag
gehouden. Door middel
van het gebruik van met
name facebook, twitter
en de krant was er reclame gemaakt voor een
4 tal uren waarop iedereen binnen kon komen
lopen om te kijken of de
badmintonsport iets voor
hem of haar was.
Gedurende de dag waren
en constant mensen aan
het spelen. Zowel leden
van Smash, die waren
komen helpen en spelen,
als geïnteresseerden.
Aan het einde van de dag
mochten we 11 nieuwe
leden welkom heten. Een
mooi aantal waar de organisatie van de dag zeer
tevreden mee was.
Iedereen die mee heeft
geholpen op de dag zelf,
of heeft meegeholpen bij
het bekendmaken van de
dag, heel hartelijk dank
voor jullie hulp.
Wervingscommissie

Smash wil proberen dit seizoen op verschillende basisscholen gastlessen badminton te verzorgen. Afgelopen
seizoen is dit ook al gedaan maar nog zonder duidelijke structuur. Daarom zijn we in overleg geweest met de
combinatiefunctionaris sport van de gemeente Hoogeveen. We hebben ervoor gekozen om op verschillende
scholen lessenreeksen badminton aan te bieden.
Les 1 wordt verzorgd door een trainer van Smash
Les 2 doet de combinatiefunctionaris sport
Les 3 kan de groeps- of vakleerkracht zelf geven
Wij proberen hier een materialenpakket voor samen te
stellen waar alle benodigdheden inzitten. Het materialenpakket kan in totaal 5 weken op een school staan zodat eventueel ook andere groepen er gebruik van kunnen
maken.
Daarnaast ontwikkelen wij een lessenreeks die ook aan
het materialenpakket zal worden toegevoegd. Zodat er
leuke en uitdagende oefeningen en spelletjes met een
juiste opbouw kunnen worden aangeboden.
Aan het eind van de lessenserie ontvangen de leerlingen
van de betreffende klassen een uitnodiging van Smash
voor een kennismakingstraining of een toernooitje bij ons
op de vereniging. De eerste lessenserie staat al gepland,
in week 40 op basisschool De Weidebloem.
Er zijn al een aantal leden die hebben aangegeven beschikbaar te zijn om eens een gastles te verzorgen. Lijkt
het jou ook leuk om een gastles in het basisonderwijs
te geven? Laat het weten via trainerscommissie@smashhoogeveen.nl. Hoe meer mensen, hoe meer gastlessen,
hoe sneller wij heel Hoogeveen aan het badmintonnen
hebben!
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Schouders eronder
Zoals al een tijdje bekend gaat Smash een behoorlijke
uitdaging tegemoet op financieel gebied. Hoge bezuinigingen bij de gemeente, stijgende kosten bij de bond en
nog geen sterk groeiend ledenaantal. Smash plant daarom voor de komende tijd wervingsacties voor nieuwe leden en geldinzamelacties om de stijgende kosten hoofd
te kunnen bieden. En dat zullen we met zijn allen moeten
doen. We zijn een vereniging en we vragen dan ook van
elkaar om samen de schouders eronder te zetten en de
vereniging gezond te houden.
Smash doet mee met de Grote Clubactie, dus koop loten
of help loten verkopen, het is een kleine moeite en levert
Smash relatief veel op.
Smash doet mee met de C1000 actie, je krijgt een bonnetje bij de kassa en kan stemmen op Smash, hoe meer
stemmen hoe meer de C1000 uitbetaalt aan Smash. Dus
motiveer je buren, je moeder, je collega’s etc om te stemmen op Smash.
Smash komt in de winterperiode met een lampenactie, er
worden lampen verkocht en deel van de opbrengst komt
bij Smash. Iedereen heeft lampen nodig en een voorraadje is ook nooit weg. Dus koop een setje en/of vraag
mensen die je kent of ze ook een setje spaarlampen willen kopen.
Met kleine bijdragen van alle leden houden we Smash
gezond!

Wijziging in de speeltijden
JEUGD
Maandag wedstrijdjeugd 18.00 – 19.30 uur Zwembadweg
21 oktober 2013
vervalt
ivm herfstvakantie
23 december 2013
vervalt
ivm kerstvakantie
30 december 2013
vervalt
ivm kerstvakantie
24 februari 2014
vervalt
ivm voorjaarsvakantie
21 april 2014
vervalt
ivm pasen
28 april 2014
vervalt
ivm meivakantie
9 juni 2014
vervalt
ivm pinksteren
Donderdag startersjeugd / wedstrijdjeugd
en “vrijdag”-jeugd Valkenlaan
24 oktober 2013
vervalt
5 december 2013
vervalt
26 december 2013
vervalt
2 januari 2014
vervalt
13 februari 2014
vervalt
27 februari 2014
vervalt
1 mei 2014
vervalt
15 mei 2014
Zwembadweg
22 mei 2014
Zwembadweg
29 mei 2014
vervalt

ivm
ivm
ivm
ivm
ivm
ivm
ivm
ivm
ivm
ivm

herfstvakantie
Sinterklaas
Kerst(vakantie)
Kerstvakantie
opendagen
voorjaarsvakantie
meivakantie
examens
examens
hemelvaart
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SENIOREN RECREANTEN
Recreanten Maandag 20.30 – 22.30 uur Zwembadweg tot 27-01-2014
23 december 2013
valkenlaan
ivm kerstvakantie
30 december 2013
valkenlaan
ivm kerstvakantie
Recreanten Maandag 20.00 – 22.00 uur Valkenlaan vanaf 03-02-2014
17 februari 2014
zwembadweg 2030u ivm opendagen
24 februari 2014
vervalt
ivm voorjaarsvakantie
21 april 2014
vervalt
ivm pasen
28 april 2014
vervalt
ivm meivakantie
12 mei 2014
Zwembadweg 2100u ivm examens
19 mei 2014
Zwembadweg 2100u ivm examens
27 mei 2014
Zwembadweg
ivm examens
9 juni 2014
vervalt
ivm pinksteren
Recreanten Dinsdag 19.30 – 21.30 uur Trasselt
22 oktober 2013
vervalt
ivm
24 december 2013
vervalt
ivm
31 december 2013
vervalt
ivm
18 februari 2014
vervalt
ivm
25 februari 2014
vervalt
ivm
29 april 2014
vervalt
ivm

herfstvakantie
kerstvakantie
oudjaar
volleybaltoernooi
voorjaarsvakantie
meivakantie

Recreanten Woensdag
25 december 2013
1 januari 2014
30 april 2014

09.00 – 10.30 uur Trasselt
vervalt
ivm Kerst(vakantie)
vervalt
ivm nieuwjaarsdag
vervalt
ivm meivakantie

Recreanten Donderdag
26 december 2013
13 februari 2014
15 mei 2014
22 mei 2014
29 mei 2014

20.00 - 22.00 uur Valkenlaan (2 banen)
vervalt
ivm Kerst(vakantie)
zwembadweg 2100u ivm inloopdagen
zwembadweg
ivm examens
zwembadweg
ivm examens
vervalt
ivm hemelvaart

SENIOREN WEDSTRIJDSPELERS
Wedstrijdspelers Maandag 20.00 - 22.00 uur
Valkenlaan t/m 27-01-2014
23 december 2013
recreanten erbij
ivm kerstvakantie
30 december 2013
recreanten erbij
ivm kerstvakantie
Wedstrijdspelers Maandag 20.30 - 22.30 uur
Zwembadweg vanaf 03-02-2014
17 februari 2014
recreanten erbij
24 februari 2014
vervalt
21 april 2014
vervalt
28 april 2014
vervalt
12 mei 2014
Zwembadweg 2100u
19 mei 2014
Zwembadweg 2100u
27 mei 2014
Zwembadweg
9 juni 2014
vervalt

ivm
ivm
ivm
ivm
ivm
ivm
ivm
ivm

inloopdagen
voorjaarsvakantie
pasen
meivakantie
examens
examens
examens
pinksteren

Wedstrijdspelers Donderdag 20.00 – 22.00 uur Valkenlaan (7 banen)
26 december 2013
vervalt
ivm Kerst(vakantie)
13 februari 2014
zwembadweg 2100u ivm inloopdagen
15 mei 2014
zwembadweg
ivm examens
22 mei 2014
zwembadweg
ivm examens
29 mei 2014
vervalt
ivm hemelvaart
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Vrijwilliger aan het woord:
Matthijs Esser
Allereerst wil ik Raymond bedanken
voor het doorgeven van de pen! Ik
neem de pen echter niet op, maar doe
het lekker via de laptop.
Ik ben Matthijs Esser en ben in 2008 verhuisd van Alkmaar naar Hoogeveen om te
gaan samenwonen in Hoogeveen. In dat
jaar ben ik ook meteen lid geworden van
Smash Hoogeveen. Ik ben begonnen met
badminton toen ik 6 jaar oud was en speel
nog steeds met ontzettend veel plezier. Op
mijn 13de ben ik Nederlands kampioen in
de (heren)dubbel geworden, een persoonlijk hoogtepuntje.
Nog zo’n hoogtepuntje was het afgelopen
seizoen, waarin we kampioen zijn geworden! Dit seizoen mogen we dus ons geluk
beproeven in de derde divisie, iets waar ik
heel erg veel zin in heb.

Naast badminton heb ik nog een aantal
andere hobby’s waar een hoop tijd in gaat
zitten. In mijn vrije tijd (wanneer ik vrije
tijd heb…) mag ik graag een paar uur aan
de waterkant doorbrengen om te vissen.
Naast speler ben ik ook trainer, ik geef trai- Daarnaast (als geboren Alkmaarder) moening vanaf mijn 15de en heb op mijn 17de dig ik in het weekend graag voetbalclub AZ
mijn trainersdiploma behaald. Ik geef bij aan voor de buis.
Smash training op donderdagavond aan de
competitiejeugd wat een erg leuke gezel- Nu het nieuwe seizoen weer voor de deur
staat wil ik iedereen een heel erg leuk, gelige groep is.
zellig, sportief, maar bovenal blessurevrij
Sinds ik verhuisd ben naar Hoogeveen (!!!) badminton seizoen toe wensen!
werk ik bij Ten Kate Installatietechniek als
elektromonteur. Ook ga ik nog steeds naar Nu ik mijzelf heb kunnen voorstellen
school, in de late avonduurtjes leer ik voor geef ik met veel plezier de pen door aan:
elektrotechniek. Op dit moment loopt dat Francine Kok.
lekker en als alles goed gaat ben ik in juli
2014 klaar met deze opleiding.

Toernooikalender
Senioren toernooien Noord
RSK NOORD 2013...................................RCW NOORD........................... 9-11-2013
RSL Smashtoernooi.................................BV Smash Hoogeveen............... 01-2-2014
48e Badmintonland AMOR-Toernooi............GSBC AMOR............................ 15-2-2014
Racketeers 4-6-8 toernooi........................De Racketeers......................... 01-3-2014
4-6-8 LBC toernooi 2014..........................Leeuwarder Badminton Club...... 22-3-2014
BC GO Toernooi 2014...............................BC GO.................................... 29-3-2014
BC Assen 4-6-8 toernooi 2014 (ov)............BC Assen................................ 12-4-2014
Paastoernooi BC Drachten.........................BC Drachten............................ 19-4-2014
Master SV Meteoor..................................SV Meteoor............................. 10-5-2014
Dauwtrapperstoernooi..............................BC Leek.................................. 29-5-2014
SLOTTOERNOOI NOORD 2014...................RCW NOORD........................... 14-6-2014
MASTER GORREDIJK 2014........................BC Drachten............................ 30-8-2014

Jeugd toernooien Noord
RJK NOORD 2014....................................RCW NOORD........................... 08-2-2014
Meppeler Meppers DPC Toernooi................BC Meppeler Meppers............... 15-2-2014
DPC-LeeuwarderBC..................................LBC........................................ 08-3-2014
Junior Master BC Drachten........................BC Drachten............................ 15-3-2014
DPC RSL Smashtoernooi...........................BV Smash Hoogeveen............... 22-3-2014
Jeugdtoernooi 2014.................................BC Beijum............................... 29-3-2014
DPC BC Drachten.....................................BC Drachten............................ 10-5-2014
9e GO! Jeugdtoernooi..............................BC GO!................................... 24-5-2014
SLOTTOERNOOI NOORD 2014...................RCW NOORD........................... 14-6-2014
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