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De herfstvakantie is weer voorbij en dat betekent
dat de buitensporters ook weer binnen gaan
trainen. Voor ons heeft dat als gevolg dat de
donderdag recreantengroep in de Zwembadweg
een uurtje moet opschuiven van de gemeente om
plaats te maken voor andere verenigingen.
De recreanten hebben er voor gekozen om in plaats
van later te spelen in een ruime hal, tegelijk in de
Valkenlaan te spelen bij de wedstrijdspelers met een
zeer beperkt aantal banen. We zijn benieuwd hoe dit uit
gaat pakken gezien de drukte, misschien valt het mee,
maar op papier wordt het een drukte van jewelste.
Hopelijk hebben we hier volgend seizoen geen last
meer van aangezien de nieuwe sporthal “Het Activum”
dan in gebruik genomen moet worden.
Smash heeft de ontwerpen van de architect gezien en
tevens gepresenteerd tijdens de ALV op 1 oktober. De
ALV was niet druk bezocht, maar het was toch weer
een geslaagde vergadering. Het stelde het bestuur in
staat om twee schitterende mensen uit de vereniging
te bedanken.
Nog voor de ALV heeft er een open dag plaats gevonden
met een behoorlijk goed resultaat en zijn de jeugdspelers
op kamp geweest naar Grollo.
De zaterdag/zondag competitie is al weer een tijdje
aan de gang en ook de dorpencompetitie is begonnen.
Na de herfstvakantie zal ook de starterscompetitie weer
van start gaan. Al met al een gezellige boel bij Smash
zo richting het herfstweer!
Raymond van den Brink,
secretaris
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Kantine Valkenlaan.
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Nieuws van Badminton Nederland
De succesvolle uitvoering van dit Grand Prix toernooi ligt inmiddels weer een paar dagen achter ons.
Wat blijft is de herinnering aan twee schitterende
finales waar onze toppers excelleerden. Weliswaar met wisselend succes, maar in beide gevallen
bracht hun spel de vele toeschouwers regelmatig
op de banken!
Pure reclame voor het Nederlandse badminton door Eefje, Selena, Samantha en Jorrit, klasse! Weer een stapje
verder op de nog lange weg naar Rio 2016. Met hun spel,
inzet en vechtlust vervagen langzaam de beelden van
onze voormalige toppers en doemen de o zo belangrijke
nieuwe boegbeelden op.
Een toernooi met een experimentele puntentelling, die
binnenkort geëvalueerd gaat worden met onze spelers,
de technische staf, met de talrijke toeschouwers en zeker
ook met onze volgers in de verschillende media.
Clemens Wortel,
voorzitter BNL

Ameling Smith 80
en 35 jaar bij Smash
Een week voor 18 oktober initieerde onze voorzitter van
de recreantencommissie, Henk Kroesen, een kaartenactie voor Ameling Smith. De reden voor deze actie was
het feit dat Ameling op 18 oktober 80 jaar oud werd en
daarbij al ruim 35 jaar lid van Smash is. En daar blijft het
niet bij want Ameling is op deze verdienstelijke leeftijd
nog altijd lid van de recreantencommissie, donderdagavondcoördinator en vertegenwoordiger in het bestuur.
Bijzonder toch!?
Raymond van den Brink,
secretaris

Algemene ledenvergadering
De algemene ledenvergadering werd dit jaar gehouden op
woensdag 1 oktober in de kantine van de Valkenlaanhal.
Afgezien van de vaste agendapunten was er speciale
aandacht voor een presentatie over de nog nieuw te
bouwen sporthal “Het Activum” in het Bentinckspark en
werden twee speciale gestopte vrijwilligers in het zonnetje
gezet. Bertus Jonkeren is bedankt voor zijn enthousiaste
inzet als trainer en Reggie Nije voor zijn enthousiaste
inzet als coördinator en niet te vergeten als entertainer.
Met een opkomst van 20 vrijwilligers was dit helaas niet
de meest drukbezochte ALV.

SMASH Nieuws
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.

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
-	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
Nieuwe leden van de Club
van 25:
-	Jouw naam hier??
Inschrijformulieren zijn te
vinden op de website en in
de sporthal.
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Tijdens de ALV zijn Danny Victorie en Ameling Smith voor
hun functie herkozen. Danny als penningmeester en Ameling
als vertegenwoordiger van de recreantencommissie. Riekje
van der Laan heeft zich helaas niet herkiesbaar gesteld als
vertegenwoordiger van de activiteitencommissie waardoor er
een plek vacant is binnen het bestuur. Officieel is de plek als
vertegenwoordiger van de toernooicommissie ook vacant,
maar een aantal bestuurleden zit tevens in deze commissie
waardoor dat geen gevaar veroorzaakt voor de interne
communicatie. Voor de activiteitencommissie is het zeer
wenselijk dat er weer iemand in het bestuur plaatsneemt.
Raymond van den Brink,
secretaris

Jeugdpanel: De jeugd heeft het
voor het zeggen
Onze jeugdleden zijn voor Smash misschien wel de
belangrijkste groep binnen de vereniging. Daarom wil
het bestuur graag dat de jeugd een betere manier krijgt
om van zich te laten horen. Er worden vaak beslissingen
genomen of activiteiten georganiseerd door volwassenen
die denken te weten wat de jeugd wil. Maar volgens ons
kan die ook wel voor zichzelf spreken. Daarom willen
we een jeugdpanel oprichten. Dat moet een groepje
jeugdspelers worden uit verschillende leeftijdscategorieën
die op regelmatige basis naar haar mening wordt
gevraagd door de verschillende commissies. Zo kan de
trainerscommissie de mening willen weten over trainingen
of een trainingskamp en kan de activiteitencommissie
nieuwsgierig zijn naar wat voor leuke dingen de jeugd
samen wil doen met teamgenoten. Ben jij jonger dan 18
en wil je wel in dit panel zitten? Stuur dan een mailtje
naar secretaris@smashhoogeveen.nl. Als zich een aantal
spelers aanmeldt, kunnen we dit panel gaan samenstellen.
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Jeugdkamp 2014
Dan eindelijk was het zover…
Het jeugdkamp.
In Grollo stonden 5 tenten. Waarvan 4 slaaptenten en 1 tent waar we in aten en spelletjes
speelden wanneer het regende, want helaas
was het niet het hele weekend zonnig.
Op kamp werd er in teams gestreden voor
de hoofdprijs die zondag uitgereikt werd. De
spellen die gespeeld werden waren onder
andere: krat lopen, speed badminton, tap
spel en op zondag natuurlijk de grand finale.
Alle teams tegen elkaar in een estafette. En
de winnaars van het weekend waren: Noa,
Jonathan, Jesse en Verena.
NOGMAALS GEFELICITEERD TOPPERS!!!
Natuurlijk werd het de winnaars niet makkelijk gemaakt door al die sterke teams.
En zoals er bij een kamp hoort was er ook
een bonte avond met een aantal leuke acts.
Op de bonte avond was er een stoere groep
in leger kleding. Een groep met een leuke
Quiz over badminton. Met een prijs voor de
winnaars. Verschillende kinderen waren gewoon verkleed. En natuurlijk moest de leiding er zelf ook aan geloven. Deze gingen
over het grasveld met een polonaise.
De avond werd afgesloten met een kampvuur en muziek.
Wij vonden het een erg geslaagd kamp.
En hopen dat er bij het volgende kamp
weer zoveel gezellige en sportieve
jeugdspelers mee gaan.
Groetjes
Riekje, Lambert, Joyce, Jasper en Stephany
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Website webmaster gezocht
Smash heeft een verschrikkelijk mooie website welke een paar jaar geleden keurig in elkaar
is gezet door Jorick Wassink. Hij heeft een mooie CMS (content management systeem)
voor het onderhoud achter de schermen aan de website gekoppeld waardoor het plaatsen
van content zeer gebruiksvriendelijk gaat. De afgelopen jaren heeft Annelieke Reinders
met veel plezier en waardering de website onderhouden. Aangezien Annelieke het drukker
krijgt met allerlei andere zaken zijn we op zoek naar iemand die dit vrijwilligerswerk van
Annelieke kan overnemen. Uiteraard is het handig als je bekend bent met PHP of HTML,
maar voor het eerste onderhoud, zoals plaatsen van content en kleine aanpassingen, is
dit niet eens nodig.
Een ieder die belangstelling heeft deze prachtige website te onderhouden en up-to-date
te houden, kan contact zoeken met de secretaris van Smash, Raymond van den Brink,
via secretaris@smashhoogeveen.nl.

Nieuwsbrief lay-outer gezocht
De nieuwsbrief is de laatste jaren zorgvuldig verzorgd door Annelieke Reinders en Maurice
Kortenhoeven. Annelieke neemt daarbij het initiatief in het twee maandelijks verzoeken
om kopij van leden en vrijwilligers. Als dit allemaal verzameld is maakt Maurice er een
mooie opmaak van. Eenmaal gereed zorgt Annelieke weer voor de verspeiding van deze
nieuwsbrief. Helaas is Maurice gestopt als badmintonner en heeft daarom zijn lidmaatschap opgezegd. Smash heeft daarom behoefte aan een nieuw creatief persoon die om
de twee maanden de nieuwsbrief in elkaar wil zetten. Deze werd altijd ontworpen in
InDesign van Adobe, maar door een gemaakte template door Maurice zou dit in het vervolg ook in Word gedaan kunnen worden. Degene die dit stokje van Maurice zou willen
overnemen, kan contact zoeken met de secretaris van Smash, Raymond van den Brink,
via secretaris@smashhoogeveen.nl.

VACATURE
De commissie met de meeste activiteiten;
de ACTIVITEITENCOMMISIE zoekt:

VOORZITTER M/V
Lijkt het jou leuk om, samen met een groepje gezellige en enthousiaste vrijwilligers,
activiteiten te organiseren voor de jeugd en senioren spelers? En wil je daarnaast
jouw stem laten horen in het bestuur?
Reageer dan snel!
Dit kan via de e-mail: activiteitencommissie@smashhoogeveen.nl of schiet één van
ons aan in de hal. Ook voor meer informatie kun je ons natuurlijk altijd vragen.
Activiteitencommissie Smash
Riekje, Lambert, Joyce, Stephany en Jasper
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Open dag
Op zaterdag 27 september hebben we een open dag gehad in de Sporthal Valkenlaan. Vooraf hebben alle leden geholpen bij het reclame maken voor de
open dag, door middel van de sociale media.
De dag startte om 09.00 uur. Gelukkig was er genoeg koffie op voorraad in de kantine,
want in het begin leek het er niet op dat er überhaupt iemand zou gaan komen. Pas
om 11.00 uur kwamen de eerste mensen binnen om te kijken en even een shuttletje te
slaan. Hoewel het wat laat op gang kwam, stroomden de inschrijfformulieren vanaf dat
moment binnen. Uiteindelijk zijn we uitgekomen op 14 aanmeldingen, wat een mooie
prestatie genoemd mag worden. Vanuit de wervingscommissie willen wij deze leden
een leuke en sportieve kennismaking toe wensen met onze mooie club.
Daarnaast willen we iedereen bedanken die heeft mee geholpen bij het bekend maken
van de open dag, of daar heeft geholpen.
Wervingscommissie

Toernooikalender
Senioren toernooien Noord
RSK NOORD 2014
468 FZ Forza Smashtoernooi
49e AMOR-Toernooi
Racketeers 4,6,8 toernooi
LBC toernooi 4-6-8
Gluttel Toernooi
Paastoernooi BC Drachten
BC Assen 4,6,8 toernooi 2015
BC GO! Toernooi 2015
Master SV Meteoor
SLOTTOERNOOI NOORD 2015
FZ Forza MASTER GORREDIJK 2015

RCW Noord / BC Drachten
BV Smash Hoogeveen
GSBC AMOR
De Racketeers
Leeuwarder BC
BV Diok
BC Drachten
BC Assen
BC GO!
SV Meteoor
RCW NOORD
BC Drachten

15/16-11-2014
31-1-2015
14/15-2-2015
7-3-2015
21-3-2015
21/22-3-2015
4/5-4-2015
18-4-2015
25/26-4-2015
9/10-5-2015
13-6-2015
29/30-8-2015

RCW Noord BNL & SV Meteoor
RCW / BC Meppeler Meppers
Leeuwarder BC
BC Drachten
RCW / BV SMASH
BC Beijum
RCW NOORD
RCW / BC de Racketeers
RCW / BC Drachten
BC GO!
RCW NOORD

7/8-2-2015
14-2-2015
7-3-2015
14/15-3-2015
28-3-2015
4-4-2015
11-4-2015
18-4-2015
9-5-2015
30-5-2015
13-6-2015

Jeugd toernooien Noord
RJK Noord 2015
DPC Meppel 2015
DPC Leeuwarder BC
Junior Master BC Drachten
DPC FZ Forza Smashtoernooi
Jeugdtoernooi 2015 Beijum
DPC RCT Noord 2015
DPC de Racketeers
DPC BC Drachten
10e GO! jeugdtoernooi
SLOTTOERNOOI NOORD 2015
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Activiteiten kalender
Za. 8 november
Wo. 19 november
Za. 22 november
Ma. 24 november
Za. 29 november
Za. 13 december
Ma. 5 januari
Za. 10 januari
Zo. 18 januari
Zo. 25 januari
Za. 31 januari
Ma. 23 februari
Za. 28 februari
Za. 28 maart
Ma. 13 april

Competitie thuiswedstrijden
Kennismakingsactiviteit
Competitie thuiswedstrijden
Dorpencompetitie
Competitie thuiswedstrijden
Competitie thuiswedstrijden
Dorpencompetitie
Competitie thuiswedstrijden
Competitie thuiswedstrijden
Competitie thuiswedstrijden
FZ Forza 468 Smash senioren toernooi
Dorpencompetitie
Smash Clubkampioenschappen
FZ Forza DPC Smash jeugd toernooi
Dorpencompetitie

Valkenlaan
Trasselt
Valkenlaan
Zwembadweg
Valkenlaan
Valkenlaan
Zwembadweg
Valkenlaan
Valkenlaan
Valkenlaan
Valkenlaan
Zwembadweg
Valkenlaan
Valkenlaan
Zwembadweg

Wijziging in de speeltijden november t/m januari
JEUGD
Maandag wedstrijdjeugd 17.30 – 19.00 uur Valkenlaan
22 december 2014................... vervalt........................ ivm kerstvakantie
29 december 2014................... vervalt........................ ivm kerstvakantie
Donderdag startersjeugd / wedstrijdjeugd 1&2 Valkenlaan
25 december 2014................... vervalt........................ ivm Kerst(vakantie)
1 januari 2015......................... vervalt........................ ivm Nieuwjaarsdag
SENIOREN RECREANTEN
Recreanten Dinsdag 20.00 – 22.00 uur Trasselt
23 december 2014................... vervalt........................ ivm kerstvakantie
30december 2014.................... vervalt........................ ivm kerstvakantie
Recreanten Woensdag 09.00 – 10.30 uur Trasselt
24 december 2014................... vervalt........................ ivm kerstvakantie
31 december 2014................... vervalt........................ ivm oudjaar
Recreanten Donderdag 20.00 - 22.00 uur Zwembadweg*
25 december 2014................... vervalt........................ ivm Kerst(vakantie)
1 januari 2015......................... vervalt........................ ivm nieuwjaarsdag

* Van 23 oktober t/m 5 maart wordt gespeeld in de Valkenlaan op 2 banen naast de wedstrijdspelers

SENIOREN WEDSTRIJDSPELERS
Wedstrijdspelers Donderdag 20.00 – 22.00 uur Valkenlaan*
25 december 2014................... vervalt........................ ivm Kerst(vakantie)
1 januari 2015......................... vervalt........................ ivm Nieuwjaarsdag
* Van 23 oktober t/m 5 maart komen de recreanten uit de Zwembadweg erbij op 2 banen
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Vrijwilliger aan het woord:
Vicktor Abrahams
Hallo allemaal,
Allereerst bedankt Ameling voor de
doorgeefpen...de pen dat ik mij mag
voorstellen! Mijn naam is Vicktor Abrahams, ben 49 jaar en woon samen met
Femia in Hoogeveen. Werk bij Hoomark alhier als inktmeester/kleurmaker.
Mijn hobby’s zijn motorrijden en fotografie,
dit doe ik al jarenlang en kan dat mooi combineren. Met name straatfotografie vind ik
geweldig ...ga regelmatig op pad met mijn
camera in een grote stad, voornamelijk
Amsterdam, heerlijk om alledaagse dingen
op straat vast te zetten. Straatfotografie is
fotografiegenre waarbij mensen op publieke plaatsen zoals straten, parken en metrostations gefotografeerd worden zonder dat

ze zich daar bewust van zijn. Mijn foto’s zijn
te zien op www.flickr.com/photos/bramsivic en op mijn Facebook pagina! Mensen op
straat fotograferen kan behoorlijk beangstigend zijn maar door vaak te doen kom je
over je angst heen. Vaak maak je je angst
in je hoofd groter dan nodig is. Misschien
was dat bij mij ook het geval geweest met
badminton. Te laat heb ik deze geweldige
sport ontdekt....nu heb ik een hobby erbij!
4/5 Jaar terug kregen we een flyer van
Smash in de bus. Omdat we beiden eigenlijk toen niet aan sport deden, dachten we
allebei laten we badmintonnen proberen.
Sindsdien ben ik helemaal verknocht aan
deze geweldige sport, jammer genoeg is
Femia niet verder gegaan. Eerst op de dinsdagavond in Trasselt, maar de fanatieke in
mij zorgt dat ik ook af en toe verscheen
op andere avonden. En wat blijkt: familie
en goede bekenden spelen ook badminton.
Leuk dacht ik ...alleen had ik zoiets van
wow die gasten spelen erg goed! Dus flink
oefenen en filmpjes op youtube bekijken
haha! En de gezelligheid na het spelen is
ook bijzonder leuk.
Sinds april dit jaar ben ik coördinator op de
maandagavond recreantengroep, gezellige
groep en groeit nog steeds en ik doe dit
met heel veel plezier!
Ik hoop dat ik als vrijwilliger de vereniging
hierdoor een steentje kan bijdragen en
wens iedereen heel veel sportplezier. Tot
slot geef ik de pen door aan Fjodor Poort....
succes Fjodor!

