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Van het bestuur
Twee maanden geleden zijn we het jaar weer begon-
nen met een gezellige nieuwjaarsborrel. Een nieuw 
jaar met weer nieuwe kansen, mogelijkheden en ui-
teraard veel gezelligheid. Smash begint het jaar goed. 

Naast het jeugd team dat al vroeg in het seizoen kampioen 
werd is ook het eerste senioren team kampioen geworden 
en dwingt hiermee promotie af naar de derde divisie. Het 
is al weer heel wat jaren geleden dat Smash in die divisie 
uit mocht komen. Verder heeft  er begin februari een zeer 
succesvol RSL Smashtoernooi plaatsgevonden en lijkt het 
indoor-badminton-beach-toernooi, in elk geval qua animo, 
ook al een behoorlijk succes te zijn. De inschrijving staat nog 
open, dus meld je nog zo snel mogelijk even aan. Hopelijk 
trekken ook de inschrijvingen voor het DPC jeugd toernooi 
op 23 maart nog een beetje aan, want die inschrijvingen lo-
pen nog niet echt  storm.
De winter is voorbij dus ook het winterrooster is niet meer 
van toepassing. Met de trainerscommissie is wel besloten 
enkele wijzigingen aan te brengen in de trainingstijden. Het 
oude rooster bleek namelijk wat knelpunten te kennen die 
we hiermee hopen op te lossen. Het betreft alleen kleine wij-
zigingen voor jeugd en wedstrijdsenioren.
Met het begin van het nieuwe jaar wordt uiteraard ook weer 
een oud jaar afgesloten. De algemene ledenvergadering zal 
dit jaar plaatsvinden op 17 april. Dat is een stuk eerder dan 
we gewend zijn. Het is weleens in juni geweest en de laatste 
paar jaar was het steeds in mei. Met de vele vrije dagen in 
die periode is het altijd lastig een goede datum te vinden. 
Zet 17 april dus in je agenda, want op de ALV worden altijd 
allerlei belangrijke dingen besproken en ben je in de gele-
genheid om je mening over deze onderwerpen te ventileren.
Alsof alles tegelijk komt wordt er ook alweer vooruit geke-
ken. Van de gemeente is al weer het verzoek gekomen om 
de haltijden aan te vragen voor seizoen 2013-2014. Het spel 
van schuiven met groepen, inschatten van groei (of krimp) 
verdeeld over spelers en dagen gaat al weer beginnen. Ach, 
Smash is een dynamische vereniging, waar ieder zeer flexi-
bel inspringt op alles wat we tegenkomen. Kortom, we heb-
ben er weer zin in!
Raymond v/d Brink, secretaris
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Bondscontributie 2013
Begin februari is weer de jaarlijkse bondscontributie 
afgeschreven. Graag wil ik hier het een en ander over 
toelichten.
Dit jaar is er een nieuw contributie-systematiek ingevoerd 
bij de bond welke het doel heeft om de afnemer van produc-
ten van de bond daarvoor te laten betalen. Dus een recre-
ant die een keer in de week een shuttletje slaat zal minder 
gaan betalen dan een wedstrijdspeler die competitie speelt 
en meerdere toernooien afgaat. Dit hoopten zij te gaan be-
reiken met de volgende wijzigingen:
-  Een basistarief voor nieuwe leden van 7,50 euro per jaar 

(met de kanttekening dat oude leden het oude tarief blij-
ven betalen. Senioren €  26,35 / junioren €  19,20).

-  Invoering van een verenigingsbijdrage.
-  Verhogen van een aantal tarieven, te weten inschrijfgeld 

competities, toernooiheffingen voor toernooiorganiseren-
de verenigingen.

-  Invoering van een bijdrage voor deelname aan bondsge-
relateerde toernooien van € 0,75 per persoon per onder-
deel.

Hoewel we als bestuur volledig achter de bond staan wat 
betreft hun doel om de contributie goedkoper te maken voor 
die leden die weinig producten afnemen, zijn wij het totaal 
niet eens met de manier waarop zij dit hopen te bereiken. 
Een verschillend tarief voor oude en nieuwe leden is onbe-
grijpelijk en ook onmogelijk uit te leggen.
Verder is er vanuit de bond nog geen duidelijkheid verschaft 
of dit een overgangsregeling betreft of dat dit een perma-
nente regeling is. Deze vraag hebben wij dan ook bij de 
bond neergelegd. Op het moment van dit schrijven zijn we 
in afwachting van een antwoord.   
Als vereniging hebben we het recht om de bondscontributie 
op een andere wijze door te berekenen. Hier hebben wij 
dan ook dankbaar gebruik van gemaakt. We hebben het als 
volgt doorberekend:
Senior wedstrijdspelers:     € 26,35
Senior recreantenspelers:   € 23,15
Jeugdspelers: € 16,50
De komende jaren zal er een verdere verschuiving plaats-
vinden richting het € 7,50 euro basistarief. Hoe de bonds-
contributie er de komende jaren uit zal zien kunnen wij dus 
niet vertellen. Dit hangt af van het verloop van huidige leden 
en de aanwas van nieuwe leden. Elk jaar zullen wij opnieuw 
gaan bekijken hoe we dit op een eerlijke manier door kun-
nen berekenen.
Ik hoop dat dit verhaal duidelijk is. Mogen er toch nog vra-
gen zijn stuur dan gerust een mailtje.
Danny Victorie, penningmeester 

Nieuws van  
Badminton  
Nederland

Passie voor badmin-
ton? Badminton Ne-
derland zoekt vrij-
williger organisatie 
trainersopleidingen.
In het voorjaar van 2013 
biedt Badminton Neder-
land op diverse locaties 
in het land de trainers-
opleidingen Sportleider 2 
badminton en Sportleider 
3 badminton aan. Bad-
minton Nederland is op 
zoek naar een enthousi-
aste vrijwilliger voor de 
vacature van Vrijwilliger 
Organisatie Trainersop-
leidingen (M/V). Hou je 
van organiseren en vind 
je het leuk om contact te 
hebben met verenigin-
gen? Dan is dit een vrij-
willigersfunctie die bij jou 
past!

Lijkt het jou leuk om een 
vrijwillige bijdrage te le-
veren aan de organisatie 
van trainersopleidingen 
(landelijk of in jouw re-
gio)? Bekijk dan hier de 
vacature.

http://www.sportak.nl
http://www.badminton.nl/uploads/docs/badminton_nederland/vacatures/vacature%20Vrijwilliger%20Organisatie%20Trainersopleidingen.pdf
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Toernooikalender
Senioren toernooien Noord
Racketeers 
Creativo Haarmode Emmen 2-3-2013
Gluttel 2013 Enschede 2/3–3-2013
4-6-8 LBC Toernooi Leeuwarden 23-3-2013
BC Drachten Paastoernooi Drachten 30/31-3-2013
Asser 4,6,8 Toernooi Assen 13-4-2013
My Pecunia BC GO! toernooi Groningen 20/21-4-2013
Dauwtrapperstoernooi Leek 9-5-2013
Beach-badminton-toernooi Hoogeveen 18-5-2013
Master SV Meteoor Veendam 11/12-5-2013
SLOTTOERNOOI 2012 NOORD  8-6-2013
Master Gorredijk 2013 Drachten 24/25-8-2013

Jeugd toernooien Noord
DPC Meppel 2013 toernooi Meppel 2-3-2013
DPC Leeuwarder BC Leeuwarden 9-3-2013
Junior Master BC Drachten Drachten 16/17-3-2013
DPC Smash Hoogeveen Hoogeveen 23-3-2013
DPC Bahosa  Hoogezand 7-4-2013
jeugdtoernooi BCB Groningen 13-4-2013
DPC Racketeers Emmen 20-4-2013
DPC BC Drachten Drachten 11-5-2013
Smash Jeugdevenement Hoogeveen 25-5-2013
8e Heijkoop Incasso GO! Groningen 25-5-2013

Activiteiten kalender
23 maart DPC jeugd toernooi Valkenlaan
17 april Algemene Ledenvergadering Valkenlaan
18 mei Beach-badminton-toernooi Maxx
25 mei Jeugdevenement Trasselt
1 juni Clubkampioenschappen Valkenlaan

DPC Jeugdtoer-
nooi 23 maart
Op 23 maart wordt ons 
jaarlijkse DPC jeugd 
toernooi gespeeld in 
de Sporthal Valken-
laan. 

Er wordt weer gespeeld 
in leeftijdscategorieën tot 
11, tot 13, tot 15, tot 17 
en tot 19 jaar oud. Het 
toernooi begint om 09.00 
uur en zal rond 19.00 uur 
afgelopen zijn.
Jeugdleden die mee wil-
len doen kunnen zich in-
schrijven via toernooi.nl, 
via deze link.

Einde competitie
De competitie is weer ten einde en Smash heeft het 
dit jaar uitzonderlijk goed gedaan. Het seizoen werd 
afgesloten met twee kampioensteams en behoud 
van alle andere teams in hun klassen. 

Jeugd
Smash J1 is in de U19 2e klasse op 3 punten na geen kam-
pioen geworden, maar is toch op een hele mooie tweede 
plek geëindigd. 
Smash J2 was voor de kerstvakantie al kampioen in de 
U15 2e klasse en is geëindigd met een voorsprong van 28 
punten op de nummer twee. Volgend jaar hopelijk meer 
uitdaging voor dit team op een hoger niveau. 

www.antheabloemkado.nl/antheabloemkado/Home.html
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=31A8D4B1-7C50-4DF1-894E-6E14E4F646D0
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=9C8FDC38-3B29-47C2-9CA0-296B293F5931
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=3D2B0355-6AE5-40A8-8A4B-E5B7503406C0
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=6E03CE6A-2A42-444F-B1E6-3FB8D5FF2448
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=C87E552F-56BC-4915-871F-8CDA979889A9
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=53E2CB8C-904C-4998-8095-83A4B418D0A0
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=B8EDCC2D-3937-42D2-83D4-6E9BB685354A
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=BB788EB8-DAA9-4505-BD85-AFB2841CD305
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=43FE7B29-7BB2-41E5-9E01-D9C476CA0F0E
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=2C01F9C3-58BB-4D9D-BEC8-C5AFD2F839DB
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=8695BCC8-9D22-42CA-8D4E-948E87538C01
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=AA23FA17-3656-4157-951C-3874CDB3F43E
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=8A92F07B-672D-4B4A-8997-72C51108056A
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=8F1A6BC3-84A6-42B3-BAB7-4179A6333DEA
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=AA23FA17-3656-4157-951C-3874CDB3F43E
http://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fsmashhoogeveen.nl%2F&screen_name=Smashhoogeveen&source=followbutton&variant=2.0
http://www.facebook.com/SmashHoogeveen
http://smashhoogeveen.hyves.nl/
http://www.smashhoogeveen.nl
http://www.sportak.nl
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Smash J3 is in de U13 2e klasse heel knap vierde gewor-
den. Een uitstekende prestatie van het team dat voor het 
eerst jeugdcompetitie speelde. 
Smash J4 speelde in de 4e klasse starterscompetitie. Het 
team is wel als laatste geëindigd, maar heeft toch in to-
taal mooi  11 wedstrijden gewonnen. Iedere speler uit het 
team heeft minstens één wedstrijd gewonnen, dus dat is 
een hele mooie prestatie in deze zware poule. Complimen-
ten voor het team!
Smash J5 speelde in de 5e klasse starterscompetitie. In 
dit team zaten spelers van 7 t/m 10 jaar. Jammer genoeg 
waren alle tegenstanders een stuk ouder en waren de 
wedstrijden hierdoor niet altijd even gelijk opgaand. Des-
ondanks heeft het team het uitstekend gedaan en zijn er 
toch een aantal wedstrijden gewonnen. Uiteraard gaan we 
het leeftijdsverschil melden bij de bond in de hoop dat ze 
hier volgend jaar wat aan zullen doen. Ook voor dit team 
grote complimenten voor hoe ze zijn blijven knokken op de 
baan en plezier hebben gehouden in de wedstrijden. 

Senioren
Smash 1 is in de 4e divisie landelijk kampioen geworden. 
Het team gaat volgend jaar uitkomen in de 3e divisie lande-
lijk, een niveau dat lange tijd niet behaald is door Smash. 
Smash 2 heeft in de 4e divisie landelijk een mooie 6e plek 
behaald in een zware poule en met een aantal spelers die 
nog niet eerder dit niveau hadden gespeeld. Zij hebben 
hiermee hun plek in de 4e divisie landelijk behouden. 
Smash 3 is in de hoofdklasse geëindigd op een vierde plek. 
De laatste wedstrijden moest er nog flink gestreden wor-
den voor deze plek, aangezien er drie teams zouden de-
graderen uit de hoofdklasse. Het team heeft dus ook be-
houden in de hoofdklasse.
Smash 4 begon het jaar zonder tweede dame, maar heeft 
de tweede helft van het seizoen toch een vaste tweede 
dame erbij gekregen. En dit was terug te zien in de pres-
taties van het team. Ze zijn geëindigd op een vierde plek 
en hebben hiermee ook in hun klasse behouden. Bij deze 
dank aan alle invallers die dit team hebben geholpen afge-
lopen seizoen. 
Komende periode zal in het teken staan van volgend sei-
zoen. De inschrijfformulieren voor de competitie van vol-
gend seizoen kunnen weer ingeleverd worden en er zullen 
gesprekjes plaatsvinden met de seniorenspelers. Veel suc-
ces met de toernooien komende maanden!

Judith van Amerongen,
coördinator competitiecommissie

http://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fsmashhoogeveen.nl%2F&screen_name=Smashhoogeveen&source=followbutton&variant=2.0
http://www.facebook.com/SmashHoogeveen
http://smashhoogeveen.hyves.nl/
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Wijzigingen in de speeltijden
Uiteraard zijn er voor de komende maanden weer 
wat wijzigingen in de speeltijden door vakanties. 
Het winterrooster is eindelijk afgelopen en we kun-
nen weer op de door ons gewenste tijden gebruik 
maken van de sporthal.

JEUGD
Maandag wedstrijdjeugd 
18.00–19.30 uur Sporthal Valkenlaan
1 april 2013 Vervalt ivm pasen
29 april 2013 Vervalt ivm meivakantie
13 mei 2013 17.00-19.00 uur   Zwembadweg 

ivm examens
20 mei 2013 Vervalt ivm pinksteren
27 mei 2013 17.00-19.00 uur   Zwembadweg 

ivm examens
Donderdag startersjeugd 
17.00–18.30 uur  Sporthal Valkenlaan
9 mei 2013 Vervalt ivm hemelvaart
16 mei 2013 17.30-18.30 uur   Zwembadweg 

ivm examens
23 mei 2013 17.30-18.30 uur   Zwembadweg 

ivm examens
30 mei 2013 17.30-18.30 uur   Zwembadweg 

ivm examens
Donderdag wedstrijdjeugd
18.30–20.00 uur   Sporthal Valkenlaan
9 mei 2013 Vervalt ivm hemelvaart
16 mei 2013 18.30-19.30 uur   Zwembadweg 

ivm examens
23 mei 2013 18.30-19.30 uur   Zwembadweg 

ivm examens
30 mei 2013 18.30-19.30 uur   Zwembadweg 

ivm examens
Vrijdagjeugd 
17.30-19.00 uur Sporthal Valkenlaan
29 maart 2013 Vervalt ivm goede vrijdag
3 mei 2013 Vervalt ivm meivakantie
10 mei 2013 Zwembadweg ivm examens
17 mei  2013 Zwembadweg ivm examens
24 mei 2013 Zwembadweg ivm examens

Club van 25

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 van Ameron-
gen 
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

-  Margreet Kiewiet 
02-06-2012

-  Smash1 
02-06-2012

-  Jasper en Stephany 
01-10-2012

Nieuwe leden van de Club 
van 25:
-  Fam Veldman 

21-01-2013
-  Jouw naam hier??

Inschrijformulieren zijn te 
vinden op de website en in 
de sporthal.

De club van 25 is een groep do-
nateurs welke hebben toegezegd 
jaarlijks € 25,- bij te dragen aan 
badmintonvereniging Smash. Deze 
bijdrage zal worden aangewend 
voor kwaliteitsverbeteringen, 
ledenwerving en promotie, materi-
alen en speelbenodigdheden. 

http://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fsmashhoogeveen.nl%2F&screen_name=Smashhoogeveen&source=followbutton&variant=2.0
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http://www.smashhoogeveen.nl


SMASH Nieuws 6

SENIOREN
Recreanten Maandag 
20.00–22.00 uur Sporthal Valkenlaan
1 april 2013 Vervalt ivm pasen
30 april 2013 Vervalt ivm koninginnedag
13 mei 2013 21.00-23.00 uur   Zwembadweg 

ivm examens
20 mei 2013 Vervalt ivm pinksteren
27 mei 2013 20.00-22.30 uur   Zwembadweg 

ivm examens
Recreanten Dinsdag 
19.30–21.30 uur Sporthal Trasselt
19 maart 2013 Vervalt ivm wijkvereniging
30 april 2013 Vervalt ivm meivakantie

Recreanten Woensdag 
09.00–10.30 uur Sporthal Trasselt
1 mei 2013 Vervalt ivm meivakantie

Recreanten Donderdag 
20.00-22.00 uur Sporthal Valkenlaan
9 mei 2013 Vervalt  ivm hemelvaarts-

dag
16 mei 2013 19.30-21.00 uur   Zwembadweg 

ivm examens
23 mei 2013 19.30-21.00 uur   Zwembadweg 

ivm examens
30 mei 2013 19.30-21.00 uur   Zwembadweg 

ivm examens
Senior Wedstrijdspelers
Wedstrijdspelers Maandag 
19.30-22.00 uur Sporthal Valkenlaan
1 april 2013 Vervalt ivm pasen
30 april 2013  Vervalt ivm koninginnedag
13 mei 2013 21.00-23.00 uur   Zwembadweg 

ivm examens
20 mei 2013 Vervalt ivm pinksteren
27 mei 2013 20.00-22.30 uur   Zwembadweg 

ivm examens
Wedstrijdspelers Donderdag 
20.00–22.00 uur Sporthal Valkenlaan
9 mei 2013 Vervalt  ivm hemelvaarts-

dag
16 mei 2013 19.30-21.00 uur   Zwembadweg 

ivm examens
23 mei 2013 19.30-21.00 uur   Zwembadweg 

ivm examens
30 mei 2013 19.30-21.00 uur   Zwembadweg 

ivm examens

http://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fsmashhoogeveen.nl%2F&screen_name=Smashhoogeveen&source=followbutton&variant=2.0
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Beach Badminton Toernooi
Zin in een zware, zomerse en sportieve uitdaging? Smash 
Hoogeveen organiseert in samenwerking met volleybal 
vereniging Olhaco het eerste indoor beach-badminton-
toernooi! Er wordt gespeeld met normale badminton re-
gels, maar met aangepaste lijnen om het spel beloopbaar 
te houden. Gegarandeerd de hele dag plezier aangezien 
er gespeeld wordt in poules. 
Dit evenement vindt plaats op zaterdag 18 mei 2013 in 
sportcomplex Maxx in Hoogeveen. In verband met de or-
ganisatie sluit de inschrijving op 20 april 2013. Op mo-
ment van schrijven zijn er 119 spelers aangemeld.
Iedereen is welkom en kan zich met partner inschrijven 
voor een dubbel en/of een mix. Er worden twee cate-
gorieën gevormd, namelijk een wedstrijdcategorie en 
een recreantencategorie. Men hoeft geen lid te zijn van 
de badminton bond. De organisatie behoud het recht de 
wedstrijdcategorie verder op te splitsen afhankelijk van 
het aantal deelnemers.
Opgave kan via toernooi.nl 
Iedereen die zich al heeft opgegeven doet er verstandig 
aan om op toernooi.nl even te controleren of hun inschrij-
ving goed is verwerkt. Er hebben wat moeilijkheden ge-
zeten in de automatische verwerking van de opgave via 
het formulier. Verschillende inschrijvingen zijn namelijk 
niet binnen gekomen!

RSL Smashtoernooi
Afgelopen 2 februari werd weer het jaarlijkse RSL Smash-
toernooi gespeeld in de Sporthal Valkenlaan. Mede door 
RSL Nederland en een enthousiaste toernooicommissie 
is het wederom een sportieve, gezellige dag geworden. 
In tegenstelling tot een aantal eerdere jaren hebben zich 
gedurende dag totaal geen moeilijkheden voorgedaan. 
Een uiterst keurig in elkaar gezet schema en een klein 
beetje geluk zorgden voor een soepele doorloop geduren-
de de dag. Opvallend was ook dat de spelers van Smash 
zelf deze editie erg ver gekomen zijn. Er was een moment 
laat op de dag, wanneer het veld al behoorlijk uitgedund 
was, dat er op acht van de negen banen Smash’ers hun 
kunsten aan het vertonen waren. De toernooicommissie 
kijkt dan ook terug op een zeer geslaagde dag en richt 
zich met veel enthousiasme op het dpc-jeugd toernooi, 
het beach-toernooi, het jeugdevenement en de clubkam-
pioenschappen.
Foto’s van het toernooi zijn te vinden op: https://picasa-
web.google.com/106919229233723996428/Smashtoer-
nooi20130202

Zin in een 
zware,  
zomerse  

en sportieve 
uitdaging?

Wederom een 
sportieve en 
gezellige dag
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Winnaars categorie 4
1He  Harald Hiemstra [2/4]
2He  Aize van der Woude

1HD  Brian van der Wiel [2/2]
 Kenneth Wiessenberg
2HD  Melle Conradie [1/2]
 Joost Quant

1De  Meike Brul [1/2]
2De  Marianka Wajer [2/2]

1DD  Ragna Dik
 Karolien Doornbos
2DD  Judith van Amerongen
  Edith Nijmeijer-Te Velde
 
1GD  Martin Boshuizen [1/2]
  Ragna Dik
2GD  Edwin Kuijer
  Meike Brul
 

Winaars categorie 6 
1He  Joël Watchman
2He  Mike Osnabrugge [3/6]

1HD  Raymond van den Brink
 Joël Watchman
2HD  Christian van Kammen
 Freddy Kieft

1De  Lisa Bomers [3/4]
2De  Birgit Rotman

1DD  Lisa Bomers
 Birgit Rotman
2DD  Francine Kok
 Melissa Santinge

1GD Johan Drenthen
  Rebecca van den Berg
2GD  Christian van Kammen
 Karen Meerman

 

Winnaars categorie 8 
1He  Thomas Sieverink [2/2]
2He Peter Roewen [1/2]

1HD Thomas Sieverink
 Jasper Witteveen
2HD Jonas Jansen
 Rolf Smeltekop

1De Manon Pieper
2De Marloes Siersema

1GD Thijs ter Beek
 Manon Pieper
2GD Raymond Kasanwidjojo
 Agnieszka Rajczak
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Op 16 en 17 februari zijn weer vele Smash’ers 
afgereisd naar Groningen om deel te nemen aan 
de 47e editie van het Weggemans Sport AMOR-
Toernooi. 

Een gezellig toernooi welke gespeeld werd in twee hal-
len van het Sportcentrum RuG & HG. Veel Smash’ers 
waren het hele weekend in Groningen te vinden en 
hebben zich naast badminton ook gestort in het nach-
telijke feestgedruis. Uiteraard kwam dit niet altijd de 
sportieve prestaties ten goede, maar de sfeer zat er 
goed in. 

Zondag konden een aantal Smash’ers vanaf de tribu-
ne genieten van de prestaties van clubgenoten, van 
topspelers spelende in categorie 1 en ondertussen de 
slaap uit hun ogen wrijven. 

Een wat kleiner deel Smash’ers heeft ook op zondag 
nog de sportschoenen aan moeten trekken en heeft 
zeker niet onverdienstelijk staan spelen. Judith van 
Amerongen en Laura Renting hebben beide de halve 
finale weten te bereiken in de dames single categorie 
4. Zij sneuvelenden tegen respectievelijk de uiteinde-
lijke winnaars van de tweede en eerste prijs. 

Noortje Campmans behaalde met Tom van Gendt 
(Gouweslag) in de gemengd dubbel categorie 4 ook 
een plaats in de halve finale, helaas hield het hier voor 
hun op. Ook Roos van Goor en Thirza Latupeirissa wis-
ten als duo in de damesdubbel categorie 4 de halve fi-
nale te bereiken. Zij werden uit het toernooi geslagen 
door Laura Renting, die voor de gelegenheid samen-
speelde met Marloes Bakker (LBC). Laura en Marloes 
hebben dit onderdeel uiteindelijk ook op hun naam 
kunnen schrijven. Daarmee is Laura de enige speler 
van Smash die met een prijs naar huis kwam.

De sfeer zat 
er goed in

Naast 
badminton 

ook nachtelijk 
feestgedruis
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Dorpencompetitie
Ook dit jaar doet er weer een team 
mee aan de dorpencompetitie. We 
begonnen half september met een 
dikke overwinning op Staphorst 3 
maar kregen klop van Zuidwolde 4 
in de volgende wedstrijd. Stadge-
noot RBH 2 werd vervolgens aan de 
zegekar gebonden en de anderen 
volgden behalve weer Zuidwolde 4. 
Toch staan we 2e met nog kans op 
de titel maar dan moet er op 28 
februari van RBH 2 gewonnen wor-
den (voor de fans: Trasselt, 21.00 
uur). 

Badminton Boys
Na een lange dag in de trein en op de straten 
van Amsterdam kwamen wij weer samen bij 
het sushirestaurant Tomo Yoshi aan de Wil-
lemskade. Onze gewaardeerde medemepper 
James Anderson had het initiatief genomen 
om daar te gaan eten (met korting natuur-
lijk). Je mag er 2 en een half uur bunkeren 
zoveel je kunt. Per ronde vijf gerechten per 
persoon totdat je knock out gaat. Tussendoor 
werd nog tijd gevonden voor de social me-
dia, Smoelboek staat vol met pics en filmpjes. 
Er bleek na dit eetfestijn nog genoeg energie 
over voor - in mijn geval - een fietstochtje 
naar de Valkenlaan. Daar was een voetbal-
toernooi geweest van HZVV, dus René en Ag-
nes waren er toch. Vier gitaren en de muziek-
map van Reggie erbij en de kelen gesmeerd 
en gaan met die banaan. De Indorockers 
stonden hun mannetje. René en Agnes bleven 
de kelen smeren en deden zelf ook mee tot in 
de vroege uurtjes....
Wanneer is de volgende keer ook alweer? :)
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VRIJWILLIGER AAN HET WOORD:
Judith van Amerongen

Beste badmintonners, 

Bedankt Jan, voor het doorge-
ven van de pen. Deze maand 
aan mij de eer om iets over me-
zelf te vertellen. 

Laat ik beginnen met een hoog-
tepunt uit mijn badmintontijd: 
het kampioenschap afgelopen 
seizoen in de 4e divisie. Einde-
lijk is het dan gelukt om kampi-
oen te worden! Ik ben in 1998 
lid geworden van Smash en heb 
hele mooie jaren gehad in de 
jeugdcompetitie met ook hier 
een kampioenschap in de, toen nog, junioren. Sinds een 
aantal jaren ben ik actief in de 4e divisie en deden we 
vele jaren mee om het kampioenschap. 

Twee jaar geleden ben ik competitieleider geworden van 
de senioren en dit doe ik nog steeds met veel plezier. 
Daarnaast ben ik dit jaar begonnen als trainer bij de 
beginnende jeugd op de donderdag. Samen met Pim, 
Coen, Roos en Bram verzorg ik de trainingen voor de 
spelers en zie ik ze elke week beter worden. Hartstikke 
leuk om zo bezig zijn met al die gemotiveerde spelers. 
Naast badminton is muziek maken, en dan met name 
zingen, een enorme ‘hobby’ van me. Ik ben vorig jaar 
afgestudeerd aan het conservatorium in Zwolle. Daar 
heb ik zang gestudeerd in de richting lichte muziek. 
Op het moment ben ik bezig met een nieuwe studie: le-
rarenopleiding wiskunde. Dit bevalt me erg goed en daar 
gaat op het moment dan ook alle tijd, die ik over heb 
naast het badmintonnen, inzitten. 

Ik hoop nog een heel aantal jaren actief te zijn bij Smash 
als speler, trainer en competitieleider en hoop er volgend 
jaar weer een mooi competitieseizoen van te maken. 

Hierbij geef ik de pen door aan Raymond van den Brink. 

VRIJWILLIGER

Eindelijk is het 

dan gelukt  

om kampioen  

te worden!

Ik hoop nog een 

heel aantal jaren 

actief te zijn bij 

Smash 
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Samen naar een veiliger sportklimaat bij  
Smash Hoogeveen

Traject Sportief Coachen
Smash heeft sinds dit seizoen een nieuw jeugdbeleidsplan en twee belangrijke speerpun-
ten hierin zijn; 1, De jeugd en hun ouders meer betrekken bij de vereniging en 2, Alle 
jeugdleden kennis laten maken met competitie en toernooien. Het coachen en begeleiden 
van de jeugd is hierbij enorm belangrijk.

Thema’s
Dit is de reden geweest om in samenwerking met Badminton Nederland en het NOC*NSF 
een traject ‘Sportief Coachen’ op te zetten bij Smash. Tijdens een eerste bijeenkomst met 
de trajectleider en het bestuur zijn de inhoudelijke richtlijnen uitgezet en kwamen we tot 
de thema’s voor de eerste bijeenkomst; ‘Hoe kan ik bewust ‘Sportief Coachen’’? en voor 
de tweede  bijeenkomst; ‘Hoe gaat SMASH bewust om met ‘Sportief Coachen’’.

Bijeenkomst 1: Hoe kan ik bewust ‘Sportief Coachen’
Tijdens de eerste kaderavond waren de trainers, begeleiders 
en een aantal ouders van jeugdleden aanwezig. Er werd tijdens 
de avond informatie geven over sportief coachen en iedereen 
formuleerde een persoonlijke leervraag. Iedereen ging met 
een opdracht naar de volgende training of wedstrijd. De bij-
eenkomst gaf praktische handvatten om de jeugd van smash 
positief te benaderen. 
Wat kan je bijvoorbeeld als ouder zeggen tegen een speler 
tijdens een wedstrijd? Hiervoor is een ‘tipkaart’ ontwikkeld die 

zal worden toegevoegd in het informatieboekje voor de startersjeugd. Voor trainers en 
begeleiders was er bijvoorbeeld de vraag; Wat doe je met spelers die je op een avond 
heel vaak moet waarschuwen? Hier is tijdens de bijeenkomst over gesproken en afge-
sproken om deze kinderen meer te betrekken en onderdeel te maken van de afspraak. 
Trainers en begeleiders hebben in samenspraak met de betreffende spelers afgesproken 
hoe vaak een speler maximaal gewaarschuwd gaat worden. Wordt dit aantal overschre-
den? Dan zullen daar consequenties aan verbonden zijn. Maar komt de speler de afspraak 
na dan zal deze natuurlijk positief beloond worden.

Bijeenkomst 2: Hoe gaat SMASH bewust om met ‘Sportief Coachen’
Helaas waren er geen ouders van jeugdleden tijdens de tweede bijeenkomst, dat was erg 
jammer. Gezamenlijk met de overige aanwezigen hebben we in verschillende groepen 
gesproken over speerpunten bij SMASH over ‘aanspreken’, ‘afspraken maken’, ‘communi-
catie’ en ‘sportief coachen’. Het bestuur gaat hier mee aan de slag en maakt een plan om 
‘Sportief Coachen’ binnen de vereniging ook in de toekomst aandacht te geven.

Bedankt!
Via deze weg willen wij alle aanwezigen bedanken met in het bijzonder 
de aanwezige ouders van de jeugdleden. Deze inbreng is erg belangrijk 
voor ons als vereniging en natuurlijk voor onze (toekomstige) jeugdle-
den. 

Harold Wassink, trainerscoördinator
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