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Zo.... het nieuwe seizoen staat weer voor de deur. Tenminste, op het moment van schrijven! Als deze nieuwsbrief wordt uitgebracht, is het seizoen als het goed is
al weer volop begonnen.
De trainingen zijn hervat, nieuwe trainers en teamgenoten hebben hun draai gevonden en iedereen is al weer gewend aan
nieuwe tijden en locaties indien van toepassing. Eigenlijk is
de vakantie al weer vergeten. Er zijn wat kleine wijzigingen in
speeltijden, soms in ons voordeel, soms in ons nadeel. Dat is
elk jaar weer afwachten na de aanvraag bij de gemeente. Hopelijk hebben we volgend seizoen meer keus, het is de bedoeling
dat de nieuwe sporthal dan in gebruik genomen kan worden.
Smash zorgt nog altijd dat ze hier bij betrokken is en heeft voor
de zomervakantie dan ook het schetsontwerp kunnen zien van
de architect. Dit jaar blijven we ons daarmee bemoeien, maar
ook binnen de vereniging blijft werk verzet worden. We beginnen dit seizoen eigenlijk gelijk met de ALV. Door onze overstap
naar seizoensgebonden boekjaar staat deze voortaan kort na
de zomervakantie op de planning. Dit jaar staat deze gepland
op woensdag 1 oktober. Hopelijk zien we jullie allen verschijnen. Verder hopen we dat jullie lekker uitgerust zijn en weer vol
enthousiasme in de sporthallen aanwezig zijn.

Nieuws van Badminton Nederland
Afgevaardigden
Op de Regio Vergadering afgelopen juni in Noord zijn de nieuwe
afgevaardigden gekozen. Regio Noord was de enige regio waar
echte verkiezingen zijn gehouden. In de overige 6 regio’s zijn
geen verkiezingen gehouden omdat er minder kandidaten dan
plaatsen waren en deze dus rechtstreeks zijn gekozen. In Noord
waren 4 kandidaten. De uitslag was als volgt:
Rik Wilbers		
1119 stemmen
Koos Kuilman		
477
Wilfred van Slooten		
473
Jacob Baas		
241
Dit betekent dat Rik, Koos en Wilfred zijn gekozen en dat Jacob
reserve is. Wij feliciteren de nieuwe afgevaardigden dan ook
van harte en wensen hen veel wijsheid en sterkte toe in de komende jaren, waarbij er belangrijke veranderingen binnen BNL
te verwachten zijn.
Namens het regioteam
Ab Bezembinder, regiomanager Noord
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Vertrouwenspunt

Alg. ledenvergadering
De algemene ledenvergadering wordt dit jaar

Voor alle sporters en hun omgeving heeft NOC*NSF in samenspraak met de sportbonden het Vertrouwenspunt Sport opgezet. Heb je een vraag of een melding over zaken die mogelijk
in strijd zijn met de regels, waarden en normen in de sport?
Zie je grensoverschrijdend gedrag van anderen of heb je een
persoonlijk dilemma? In een vertrouwelijk gesprek helpen deskundige vertrouwenspersonen je bij het doen van je verhaal.
Bijvoorbeeld over zaken als doping, matchfixing, eetstoornissen en seksuele intimidatie.
Bel 0900 - 202 55 90 (€ 0,10 per minuut),
kijk op www.vertrouwenspuntsport.nl of
mail naar vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl.

gehouden op woensdag
1 oktober vanaf 20.00
uur in de kantine van
de Sporthal Valkenlaan.
Aangezien we de vorige vergadering hebben
besloten om van een
kalenderjaar gebonden
boekjaar over te gaan
op een seizoensgebonden boekjaar zal de vergadering gaan over de
periode 1 januari 2013
tot 1 augustus 2014. De
benodigde stukken zullen minimaal een week
van te voren beschikbaar worden gesteld via
de website.

Competitiecommissie
Vanaf 19 september gaat de competitie weer van start.
Dit jaar hebben we 1 seniorenteam in de bondscompetitie en 8 teams in de regionale competitie. We hopen
weer met een aantal teams mee te gaan doen om het
kampioenschap.
Doordat we 2 teams in de hoofdklasse hebben, hebben we dit
jaar niet allemaal dezelfde speelsleutel. Wel hebben we geprobeerd om zoveel mogelijk allemaal op hetzelfde moment thuis
te spelen. De jeugd begint weer om 9 uur, de senioren beginnen om half 1.
Na de herfstvakantie hopen we ook weer een aantal teams te
hebben voor de starterscompetitie. Afgelopen jaren is deze
competitie een groot succes gebleken en we gaan hier dan ook
graag dit jaar weer mee door. Voor het begin van de jeugdcompetitie zal er nog een informatiebijeenkomst zijn voor de
jeugdcompetitie en de starterscompetitie. Hierover zal later
nog meer informatie komen.
Voor de thuiswedstrijden hebben we nog een aantal vrijwilligers nodig:
Voor de jeugd en senioren zaalwacht
Voor de startersjeugd tellers
Mocht u zich aan willen melden voor een van de functies, dan
kunt u zich melden bij Judith van Amerongen of Marc en Lydia
van der Veen.
We hopen weer op een heel geslaagd competitieseizoen met
hopelijk goede resultaten en heel veel gezelligheid.
Judith van Amerongen,
Competitiecommissie
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Nieuws uit de trainerscommissie
Iedereen kan weer vol energie starten met de trainingen. De spelers hebben er zin in en voor iedere groep
staan de trainers en begeleiders klaar om te starten.

Nieuw seizoen,
nieuwe sponsormogelijkheid!
Met het aanbreken van
het nieuwe seizoen, zijn er
ook weer nieuwe sponsormogelijkheden
ontstaan.
Net als vorig seizoen is
Smash nog op zoek naar
een naam sponsor voor op
het wedstrijd shirt en zijn
we op zoek naar sponsoren
voor de verschillende toernooien die Smash door het
jaar heen organiseert.
Nieuw dit seizoen is de
mogelijkheid om de wedstrijdshuttles voor de competitie wedstrijden te sponsoren. Voor een bedrag van
€25,- kunt u of uw organisatie de shuttles beschikbaar stellen voor de thuis
wedstrijden. In ruil voor
uw sponsoring krijgt u een
vermelding op de pagina
van het team op onze website en bent u welkom om
de thuiswedstrijden te komen kijken die worden gespeeld. Ook bestaat uiteraard de mogelijkheid om u
of uw organisatie voor een
heel seizoen aan een team
te verbinden.
Sponsor worden? Kijk voor
meer informatie op http://
www.smashhoogeveen.nl/
adverteren-sponsoren of
neem contact op met
Stefhan Koehorst.

Het nieuwe seizoen staat voor de trainerscommissie in het
teken van het leren badmintonnen. Wat moeten de spelers
kennen en wanneer leren ze dat en hoe leren wij dat aan
als trainers? Wanneer schuiven we een speler door naar een
volgende groep? Hier is ondertussen al veel meer structuur
in aangebracht en daar bouwen we het komende seizoen op
verder.
Om dat alles in goede banen te leiden hebben we natuurlijk
goede trainers en begeleiders nodig. Deze hebben we gelukkig gevonden.
Startersjeugd:
De startersjeugd krijgt dit seizoen training van Roos van Goor
als trainer en Pim Nijmeijer als begeleider. Roos heeft tijdens
haar trainersopleiding een hoop bijgeleerd en wil dit graag in
de praktijk brengen. Helaas is Roos de eerste weken geblesseerd. We zijn erg blij dat Judith en Margreet de trainingen
willen overnemen en wensen Roos beterschap.
Wedstrijdjeugd:
De wedstrijdjeugd krijgt op maandag training van Stinne Rasmussen en als begeleider Jos Rollman. Net als vorig seizoen
gaan Stinne en Jos bezig om de wedstrijdjeugd weer nieuwe
badmintonvaardigheden bij te brengen.
Op donderdag krijgen ze training van Matthijs Esser en Mark
Modderman. De eerste spelers hebben ondertussen kennis
gemaakt met Mark die dit seizoen nieuw is als trainer bij
Smash. We wensen Mark veel succes en plezier! Welkom bij
onze vereniging.
Wedstrijd senioren:
Vorig jaar was Stinne op inval basis al trainer bij deze groep.
Stinne heeft nu een contract getekend om de komende twee
seizoenen training te geven bij Smash. Hier zijn we erg blij
mee!
Gezien de grote groep wedstrijd senioren hebben we op donderdagen een tweede trainer in de hal staan. Mark Modderman zal dan samen met Stinne training geven. Dit biedt extra
mogelijkheden en begeleiding voor de wedstrijd groep. Een
mooie combinatie en we hopen dus dat het zowel Mark als
Stinne en de spelers erg goed zal bevallen.
Namens de trainerscommissie,
Harold Wassink

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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Beachbadmintontoernooi
wederom groot succes
Zaterdag 24 mei werd voor de tweede keer het indoor
beachbadminton gehouden in Sport en Evenementencomplex Maxx.
Na het succes van vorig jaar was het dit jaar allereerst nog
maar de vraag of het toernooi überhaupt plaats kon vinden.
Uiteindelijk heeft de organisatie toch plaats kunnen vinden,
met een mooi deelnemersaantal tot gevolg. 119 Deelnemers
uit het hele land zijn de strijd aan gegaan om zichzelf te kronen tot "beste indoor beach badmintonner" van Nederland.
Uiteindelijk zijn de volgende spelers er met de prijzen vandoor
gegaan:
DD Wedstrijd:
1e prijs:
Yvonne Metselaar & Dian Bos (SV Meteoor)
2e prijs:
Roos van Goor & Thirza Latupeirissa (BC Amersfoort)
DD Recreant:
1e prijs:
Marije Wiebenga (Bc Alkmaar) & Chrystel ten Zijthoff (BC Westerbork)
2e prijs:
Desire Flecken & Vivian Flecken (BC Roosterse)
HD Wedstrijd:
1e prijs:
Marco de Jager (Duitsland) & Joost Quant (GSBC Amor)
2e prijs:
Wesley vd Kampen (Bc Barneveld) & Arjan Spijkerboer (BC Hoogland)
HD Recreant:
1e prijs:
James Anderson & Raymond Song
2e prijs:
Coen Houthooft & Mart Linde
GD Wedstrijd:
1e prijs:
Marco de Jager (Duitsland) & Noor Campmans
2e prijs:
Elano Nijkmap (BC Amersfoort) & Roos van Goor
GD Recreant:
1e prijs:
René Beckers & Vivian Flecken (BC Roosterse)
2e prijs:
Niek Campmans & Noor Campmans
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Bentinckspark Topsporthal
De realisatie van de nieuwe topsporthal komt steeds dichterbij. In een aantal bijeenkomsten
voor de zomervakantie heeft Smash het schetsontwerp gezien en beoordeeld. De indeling van
de sporthal geeft mogelijkheid voor mooie toernooien en heeft veel flexibiliteit. De hal heeft
een mooi open karakter met mogelijkheden om van de eerste verdieping, waar de tribunes zich
bevinden in beide sporthallen te kijken. De kantine met dakterras heeft uitzicht op de ateletiekvelden en tevens op de sporthal. Met badminton specifieke eigenschappen zoals licht, reflecties
en kleur wordt in het ontwerp rekening gehouden. We kijken uit naar de in gebruikname van
de sporthal in het seizoen 2015-2016 en hebben er alle vertrouwen in dat het wordt wat we er
van verwachten.

Oma’s Benefiet toernooi 2014
Net als vorig jaar ging in juni weer een vierkoppige delegatie van Smash naar Oma’s Benefiet toernooi in Bergen. Dit resulteerde in
een lange reis, een hoop gezelligheid, gewonnen prijzen (voor de dames), binnengehaalde
verlotingsprijzen en wederom een goed indonesisch buffet na afloop. Met een goed gevoel
naar huis in de wetenschap dat alles ten goede
komt aan weeskinderen in en rond Jakarta.
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Toernooikalender
Senioren toernooien Noord
RSL MASTER GORREDIJK 2014
RSK NOORD 2014
468 RSL 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
RSL MASTER GORREDIJK 2015

BC Drachten
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

30/31-8-2014
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

Jeugdkamp
Jaarlijkse jeugd informatie bijeenkomst
Dorpencompetitie
Competitie thuiswedstrijden
Algemene ledenvergadering
Competitie thuiswedstrijden
Dorpencompetitie
Competitie thuiswedstrijden
Kennismakingsactiviteit
Competitie thuiswedstrijden
Dorpencompetitie
Competitie thuiswedstrijden
Competitie thuiswedstrijden
Dorpencompetitie
Competitie thuiswedstrijden
Competitie thuiswedstrijden
Competitie thuiswedstrijden
RSL 468 Smash toernooi (seniorentoernooi)
Dorpencompetitie
Smash Clubkampioenschappen
RSL DPC Smash toernooi (jeugdtoernooi)
Dorpencompetitie

Schoonoord
Valkenlaan
Zwembadweg
Valkenlaan
Valkenlaan
Valkenlaan
Zwembadweg
Valkenlaan
Trasselt
Valkenlaan
Zwembadweg
Valkenlaan
Valkenlaan
Zwembadweg
Valkenlaan
Valkenlaan
Valkenlaan
Valkenlaan
Zwembadweg
Valkenlaan
Valkenlaan
Zwembadweg

Jeugd toernooien Noord
RJK Noord 2015
DPC Meppel 2015
DPC Leeuwarder BC
Junior Master BC Drachten
DPC RSL Smashtoernooi
Jeugdtoernooi 2015 Beijum
DPC RCT Noord 2015
DPC de Racketeers
DPC BC Drachten
10e GO! jeugdtoernooi
SLOTTOERNOOI NOORD 2015

Activiteiten kalender
Za. 30 - zo. 31 augustus
Do. 18 september
Ma. 29 september
Za. 27 september
Wo. 1 oktober
Za. 25 oktober
Ma. 27 oktober
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
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Nieuwe speeltijden
Zoals elk seizoen is er weer een nieuw rooster met enkele wijzigingen. Sommige wijzigingen
omdat we die graag wilden, andere wijzigingen omdat dat door de gemeente zo is ingedeeld
i.v.m. aanvraag van verschillende verenigingen. We zijn blij dat we voor een deel van het jaar
zowel op de maandag als op de donderdag twee sporthallen tegelijk hebben omdat de recreanten en de wedstrijdsenioren groepen beide steeds groter worden. Bij de jeugd hebben slechts
een paar kleine wijzigingen plaatsgevonden.
Jeugd
maandag
donderdag
donderdag
donderdag

17.30-19.00
17.00-18.30
18.30-20.00
18.30-20.00

uur
uur
uur
uur

Valkenlaan
Valkenlaan
Valkenlaan
Valkenlaan

Wedstrijdjeugd
Startersjeugd 7-12 jaar
Wedstrijdjeugd 1
Wedstrijdjeugd 2

Senioren-recreanten (incl. ddw + dorpencomp.)
Maandag
20.00-22.00 uur
Zwembadweg
Dinsdag
20.00-22.00 uur
Trasselt
woensdag
09.00-10.30 uur
Trasselt
Donderdag aug-okt
20.00-22.00 uur
Zwembadweg
Donderdag okt-mrt
20.00-22.00 uur
Valkenlaan 2 banen!
Donderdag mrt-juli
20.00-22.00 uur
Zwembadweg
Senioren z/z competitiespelers
maandag
20.00-22.00 uur (1 uur training)
donderdag* 20.00-22.00 uur (1 uur training)
*okt-mrt 7 i.p.v. 9 banen

Valkenlaan
Valkenlaan

Wedstrijdsenioren
Wedstrijdsenioren

Wijziging in de speeltijden
JEUGD
Maandag wedstrijdjeugd 17.30 – 19.00 uur Valkenlaan
13 oktober 2014............................vervalt............................i.v.m.
22 december 2014........................vervalt............................i.v.m.
29 december 2014........................vervalt............................i.v.m.
16 februari 2015...........................vervalt............................i.v.m.
23 februari 2015...........................vervalt............................i.v.m.
6 april 2015..................................vervalt............................i.v.m.
27 april 2015................................vervalt............................i.v.m.
4 mei 2015...................................vervalt............................i.v.m.
11 mei 2015.................................zwembadweg...................i.v.m.
18 mei 2015.................................zwembadweg...................i.v.m.
25 mei 2015.................................vervalt............................i.v.m.

herfstvakantie
kerstvakantie
kerstvakantie
opendag
voorjaarsvakantie
pasen
Koningsdag
meivakantie
examens
examens
pinksteren

Donderdag startersjeugd / wedstrijdjeugd 1&2 Valkenlaan
16 oktober 2014............................vervalt............................i.v.m.
25 december 2014........................vervalt............................i.v.m.
1 januari 2015..............................vervalt............................i.v.m.
12 februari 2015...........................vervalt............................i.v.m.
26 februari 2015...........................vervalt............................i.v.m.
7 mei 2015...................................vervalt............................i.v.m.
14 mei 2015.................................vervalt............................i.v.m.
21 mei 2015.................................vervalt............................i.v.m.
28 mei 2015.................................vervalt............................i.v.m.

herfstvakantie
Kerst(vakantie)
Nieuwjaarsdag
opendagen
voorjaarsvakantie
meivakantie
hemelvaart
examens
examens
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SENIOREN RECREANTEN
Recreanten Maandag 20.00 – 22.00 uur Zwembadweg
23 februari 2015...........................vervalt............................i.v.m.
6 april 2015..................................vervalt............................i.v.m.
27 april 2015................................vervalt............................i.v.m.
4 mei 2015...................................vervalt............................i.v.m.
25 mei 2015.................................vervalt............................i.v.m.

voorjaarsvakantie
pasen
Koningsdag
meivakantie
pinksteren

Recreanten Dinsdag 20.00 – 22.00 uur Trasselt
14 oktober 2014............................vervalt............................i.v.m.
23 december 2014........................vervalt............................i.v.m.
30 december 2014........................vervalt............................i.v.m.
24 februari 2015...........................vervalt............................i.v.m.
5 mei 2015...................................vervalt............................i.v.m.

herfstvakantie
kerstvakantie
kerstvakantie
voorjaarsvakantie
meivakantie

Recreanten Woensdag 09.00 – 10.30 uur Trasselt
24 december 2014........................vervalt............................i.v.m. kerstvakantie
31 december 2014........................vervalt............................i.v.m. oudjaar
5 mei 2015...................................vervalt............................i.v.m. meivakantie
Recreanten Donderdag 20.00 - 22.00 uur Zwembadweg*
25 oktober 2014............................Valkenlaan.......................Naar Valkenlaan
25 december 2014........................vervalt............................i.v.m. Kerst(vakantie)
1 januari 2015..............................vervalt............................i.v.m. nieuwjaarsdag
12 februari 2015...........................vervalt............................i.v.m. opendagen
12 maart 2015..............................Zwembadweg..................Terug Zwembadweg
14 mei 2014.................................vervalt............................i.v.m. hemelvaart
* Van 25 oktober t/m 5 maart wordt gespeeld in de Sporthal Valkenlaan op 2 banen naast de
wedstrijdspelers
SENIOREN WEDSTRIJDSPELERS
Wedstrijdspelers Maandag 20.00 - 22.00 uur Valkenlaan
16 februari 2015...........................vervalt............................i.v.m.
23 februari 2015...........................vervalt............................i.v.m.
6 april 2015..................................vervalt............................i.v.m.
27 april 2015................................vervalt............................i.v.m.
4 mei 2015...................................vervalt............................i.v.m.
11 mei 2015.................................vervalt............................i.v.m.
18 mei 2015.................................vervalt............................i.v.m.
25 mei 2015.................................vervalt............................i.v.m.

opendagen
voorjaarsvakantie
pasen
Koningsdag
meivakantie
examens
examens
pinksteren

Wedstrijdspelers Donderdag 20.00 – 22.00 uur Valkenlaan*
25 december 2014........................vervalt............................i.v.m. Kerst(vakantie)
1 januari 2015..............................vervalt............................i.v.m. Nieuwjaarsdag
12 februari 2015...........................vervalt............................i.v.m. inloopdagen
14 mei 2015.................................vervalt............................i.v.m. hemelvaart
21 mei 2014.................................vervalt............................i.v.m. examens
28 mei 2014.................................vervalt............................i.v.m. examens
* Van 25 oktober t/m 5 maart komen de recreanten uit de Sporthal Zwembadweg erbij op 2
banen
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Vrijwilliger aan het woord:
Ameling Smith
Zoals de foto doet vermoeden is fotografie een belangrijke hobby voor mij. En het
leek mij daarom leuk om als het ware door de lens naar onze vereniging te kijken.
Het is eigenlijk begonnen in 1975, toen ik aan de Mavo in Nieuwlande les ging geven.
Een collega speelde al badminton bij Smash en hij vroeg
mij of ik een keertje mee wilde gaan badmintonnen. Dat
beviel zo goed, dat ik meteen lid ben geworden.

En zoals dat vaker gebeurt,
als een van de ouders gaat
badmintonnen, dan worden
de kinderen er ook mee besmet. Bij ons was dat niet
anders. Ze trainden allebei
fanatiek en kwamen dan ook
al vrij snel bij de regiotraining en de training van het
steunpunt Zwolle. Dat betekende dus veel reizen en op
den duur was het zo, dat ik
bijna alle dagen met badminton bezig was. Daarbij gaf ik

zelf nog training aan de startersjeugd en werd ik lid van
het bestuur. Dat was in de
tijd dat Jan Redeker voorzitter was van onze vereniging.
Toen de kinderen de deur uit
waren kreeg ik gelukkig wat
meer tijd voor mijzelf en kon
ik me met fotografie gaan bezighouden. Ik werd lid van de
Fotogroep Hoogeveen en ik
vind het nog steeds leuk en
leerzaam om in zo’n groep je
foto’s te bespreken. Een paar
jaar geleden werd er echter
bij Smash weer een beroep
op mij gedaan om coördinator van de maandagavondrecreanten te worden. Daarna
werd mij gevraagd of ik de
recreanten in het bestuur wilde vertegenwoordigen. En zo
zie je maar weer: als je een
vinger geeft,……..Omdat ik de
wedstrijdsport van dichtbij
had meegemaakt, was ik er
wel in geïnteresseerd hoe het
tegenwoordig allemaal geregeld wordt en bovendien vond
ik het wel belangrijk, dat ook
de recreanten hun stem in

het bestuur kunnen laten horen. Als ik de gang van zaken
vergelijk met hoe het vroeger ging in het bestuur, dan
is het verschil gelukkig niet
zo groot als wat er met mij
is gebeurd als ik de foto goed
bekijk. Wel is het allemaal
wat uitgebreider geworden
met allerlei commissies, zodat het vele werk meer wordt
verdeeld. Ik vond het altijd
heel plezierig om als recreant in dezelfde zaal te spelen
als de wedstrijdgroep. Aan de
ene kant laat het zien, dat je
met z’n allen één vereniging
bent en aan de andere kant
is het leuk en leerzaam om af
en toe naar de verrichtingen
van de wedstrijdspelers te
kijken. Daarom ga ik ook regelmatig naar de wedstrijden
in het weekend kijken. Helaas
zal dit het nieuwe seizoen niet
meer mogelijk zijn, omdat de
recreanten dan hoofdzakelijk
in de Zwembadhal spelen.
Tot slot geef ik de pen door
aan Vicktor Abrahams.

