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Het RSL DPC jeugdtoernooi heeft met succes plaatsgevonden met veel jonge deelnemers van Smash. De Clubkampioenschappen zijn gespeeld van zowel de jeugd als
de senioren met een klein feestje er achteraan. Vaak heb
je de indruk dat dat de afsluiting van het seizoen is. Deels
is dat natuurlijk waar aangezien de zomer eraan komt,
er veel uitval is door feestdagen en schoolexamens en
de competitie nog ver weg lijkt te zijn. Maar dan moet er
evengoed werk verzet worden. Het bestuur, en met name
onze penningmeester, heeft hard gewerkt om de begroting voor het komende seizoen op orde te krijgen. Voor
veel mensen niet het meest spannende onderwerp, maar
zeker heel erg belangrijk. Er zijn nog meer voorbereidingen in gang gezet voor 2014-2015. Zo moest de halaanvraag weer worden ingediend bij de gemeente. Alle commissies hebben aangegeven op welke momenten (dagen
en tijden) bepaalde ruimte (aantal banen) gewenst is.
Uiteraard is dit weer in de begroting gepast en daarna
ingediend. Nu maar hopen dat we zoveel mogelijk onze
zin krijgen. Er heerst nog altijd drukte in de hallen in de
piekuren en de verdeling is een flinke puzzel voor de gemeente. Hopelijk zorgt de ingebruikname van de nieuwe
sporthal in het Bentinckspark voor meer mogelijkheden,
maar daar moeten we nog even op wachten. Ondertussen houden we ons bezig met de zorg van de dag. De
voorlopige teamindeling zal binnenkort bekend gemaakt
worden. Altijd een spannende periode voor veel spelers
aangezien het nooit lukt om iedereen tevreden te stellen.
Zeker dit jaar hebben we een flinke puzzel. De groep is
gegroeid en veel leden willen competitie spelen. Er worden nieuwe teams aangevraagd, maar die krijg je nooit
op het gewenste niveau. Smash zal zich met een aantal teams de komende jaren naar boven moeten vechten
voor extra plekken in de competitie. Maar naast een hoop
gezelligheid is er vechtlust genoeg bij jullie allen!
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Nieuws
van:

Tijdens de Regiovergadering op 17 juni 2014 zullen
verkiezingen voor nieuwe
afgevaardigden naar de
Bondsvergadering plaatsvinden. De 3-jarige zittingsperiode van de huidige afgevaardigden loopt
af op 27 juni 2014. In de
Bondsvergadering hebben
namens de verenigingen,
verenigd in 7 regio's, 32
afgevaardigden
zitting.
Deze afgevaardigden vertegenwoordigen alle verenigingen! Het ledental
per 1 januari 2014 bepaalt
hoeveel afgevaardigden er
per regio zullen komen. In
de periode 2014/2017 zal
onze regio (Noord) vertegenwoordigd zijn door 3
afgevaardigden.
Acht je jezelf een geschikte kandidaten en lijkt het
je interessant om onze
regio bij de bond te vertegenwoordigen dan kan
het bestuur je aanmelden voor deze belangrijke
functie binnen Badminton
Nederland. Informatie kan
ingewonnen worden bij de
secretaris van Smash.
Opening aanmeldtermijn kandidaten: 6 mei
Sluiting aanmeldtermijn kandidaten: 26 mei
Publicatie gegevens
kandidaten: 30 mei
Verkiezing kandidaten
tijdens Regiovergadering: 17 juni
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Sportlink informatieavond

Eén van de redenen om Sportlink te introduceren als leden- en financieel pakket binnen Smash was de meerwaarde die het pakket heeft op het gebied van communicatie.
Met een centrale database (in the cloud) met alle spelersgegevens komt er langzaam een einde aan de rondzwervende lijstjes met gegevens die slechts deels up-to-date
zijn. Berichtgeving of facturatie naar een bepaalde groep
(wedstrijdspelers, jeugd, onder bepaalde leeftijd, voor bepaalde activiteit, etc.) is mogelijk door een selectie uit te
voeren. Allemaal heel mooi, maar dan moet ieder die er
gebruik van wil maken uiteraard weten hoe dit werkt. Een
groepje potentiële gebruikers die zich had aangemeld ging
daarom weer even terug in de schoolbanken. Onder toezicht van onze voorzitter en directeur van basisschool De
Regenboog leidde gelegenheidsdocent Danny Victorie de
klas door de wereld van Sportlink. Deze klas was in elk
geval geslaagd en niemand hoefde na te blijven.
Vrijwilligers die helaas verhinderd waren kunnen uiteraard
nog bij Danny terecht voor een uitleg over het gebruik van
Sportlink.

Flyeractie open avond
Op vrijdag 11 april hebben we met een aantal enthousiaste spelers (en Luka) weer in een deel van Hoogeveen
geflyerd. Zoals elk jaar hebben we een wijk uitgekozen
en dit keer hebben we de Schutlanden bewandeld. Op de
flyer stond de uitnodiging om langs te komen op de open
avond op 14 april in Sporthal de Valkenlaan. Doel van
de flyeracties zijn in hoofdzaak algemene naamsbekendheid. Goed om te zien is dat er vervolgens ook 5 mensen
zeer geïnteresseerd zijn komen kijken, waarvan er ook al
direct 3 hebben meegespeeld. Leo heeft ze direct onder
handen genomen om ze de beginselen wat bij te brengen.
Hopelijk worden ze alle 5 lid en voelen ze zich thuis bij
Smash. De actie was in ieder geval geslaagd te noemen.

SMASH Nieuws
Open dag
september
Net als vorig jaar zullen we ook dit jaar in
september weer een
open dag organiseren.
We hebben ons aangemeld bij de week van het
badminton en op dit moment wordt gekeken of
het praktisch haalbaar
is om de open dag in die
week te houden. Ook dit
jaar willen we weer een
beroep doen op alle leden om gebruik te maken van jullie facebook
en twitter om zoveel
mogelijk ruchtbaarheid
te geven aan deze open
dag. Via de website en
andere
communicatiemiddelen van de vereniging zullen we jullie op
de hoogte houden, wanneer de exacte datum is,
wat de voorwaarden zijn
bij de open dag en hoe
jullie kunnen helpen.
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RSL DPC Smash 2014
Op zaterdag 22 maart 2014 werd weer het jaarlijkse DPC van Smash georganiseerd. Ruim 95 jeugdspelers waren naar Hoogeveen gekomen om te
strijden voor de prijzen en de titels.

Het toernooi is heel goed verlopen. Er waren weinig afmeldingen en blessures en de schema’s liepen op tijd.
Hierdoor konden er ongeveer 190 wedstrijden worden
gespeeld. Ook was er een gezellige drukte bij de verloting waar de jeugdspelers hun lootje konden inleveren
voor een prijsje. Na een lange en vermoeiende dag werd
uiteindelijk om zes uur de prijsuitreiking gehouden.
Vanuit de Smashjeugd deden een hoop aantal badmintonners mee en een paar daarvan zijn in de prijzen gevallen. Jesse van der Veen en Arianne Mol hebben samen
in de gemengd dubbel onder 13 de 2e prijs gepakt. In de
meisjesenkel onder 15 is Demi van der Veen knap 2e geworden. Ook is Demi samen met Verena Mol 2e geworden
in de meisjesdubbel onder 15 na een lange spannende
finalepartij.

Toernooikalender
Senioren toernooien Noord
Master SV Meteoor................................... SV Meteoor...................... 10-5-2014
Indoor Beachbadmintontoernooi................. BV SMASH....................... 24-5-2014
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
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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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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Nieuwe clubkampioenen Smash
Zaterdag 5 april hebben de clubkampioenschappen
bij Smash plaatsgevonden. Voor het eerst in lange tijd zijn ook de clubkampioenschappen voor de
jeugd gehouden op zaterdagochtend.
Na een sportieve ochtend, waar veel strijd werd geleverd
door de kinderen, zijn er 4 nieuwe clubkampioenen gekomen. In de klasse jongens onder 13, won Jesse van der
Veen in de finale in 3 sets van Joey Akse. Bij de meisjes
onder 13 werd Arianne Mol eerste voor Selina Pool. Bij de
jongste jeugd wonnen Wesley Anderson en Rosalie Veldman de eerste prijzen. Sjors Quiko en Noa Anderson gingen met de tweede prijs naar huis.
De competitie jeugd heeft afgelopen periode op de speelavonden de clubkampioenschappen gehouden. Dit omdat
veel kinderen de zogenoemde DPC en Junior Master toernooien spelen, waardoor ze helaas niet aanwezig konden
zijn op 5 april. Volgend jaar zullen we een datum kiezen
die niet in conflict staat met andere toernooien. Uiteindelijk
ging bij de jongens competitie Cedric Loopers er met de
titel vandoor, voor Mart Linde die twee werd. Bij de meisjes
competitie mag Verena Mol zich een jaar lang clubkampioene noemen. Ze werd eerste voor Demi van der Veen.
De senioren spelers en senioren recreanten hadden ook op
5 april de clubkampioenschappen. Nadat een aantal mensen met gemixte gevoelens de loting hadden aanschouwd,
begon rond 12.00 uur de eerste single partijen en de Amerikaanse mix. Omdat Matthijs Esser en Laura Renting allebei
niet konden spelen, zouden er sowieso twee nieuwe clubkampioenen komen. Bij de dames won Judith van Amerongen voor Stephany de Jonge. De heren finale werd gewonnen door Stefhan Koehorst, die Lambert ten Buur versloeg.
Bij de senioren recreanten legde James Anderson beslag
op de eerste plaats, door in de beslissende en laatste wedstrijd met 25-23 in de derde set te winnen van Remco Veldman. De Amerikaanse mix werd dit jaar gewonnen door
Ana Tolj en Stefhan Koehorst.
Uiteraard was er na de tijd weer een buffet en werd er op
de feestavond tot diep in de nacht gezongen en een paar
kleine sapjes gedronken. Volgend jaar hebben we voor
28 februari de sporthal aangevraagd, dus omcirkel die dag
vast in je agenda!

SMASH Nieuws
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Oma’s Benefiet Toernooi 2014
Op zaterdag 14 juni vindt alweer het 6e Benefiettoernooi plaats bij BC Bergen.

Aangepaste
trainingstijden
Omdat de voetbalvereniging op een aantal
maandagen geen gebruik van de hal gaat
maken kunnen de senioren wedstrijdspelers die
maandagen om 19.30u
aansluitend aan de jeugd
trainen.
Het betreft 5 mei en
16, 23 en 30 juni

Zomerbadminton
Voor je het weet is het
weer zover: de zomervakantie komt eraan. Ook
dit jaar is er weer de mogelijkheid voor alle leden
om één keer in de week
te komen spelen in de
Sporthal Valkenlaan. Die
mogelijkheid is er op onderstaande donderdagen
van 19.30 tot 21.30 uur:
- 10, 17, 24 en 31 juli
- 7 en 14 augustus

Afgelopen jaar was de opbrengst € 5300,- wat ten goede
komt aan het weeshuis An’nur te Jakarta en een revalidatiecentrum voor kinderen in Semarang.
Afgezien van het goede doel is het gewoon gezellig: een
gehele dag spelen in een rondes systeem. Met na afloop
een gezellige door Oma zelf klaargemaakte Indonesisch
rijstbuffet. De inschrijving is sinds 22 april geopend op
www.bcbergen.nl.

Jeugd Badmintonkamp 2014
Alle jeugd spelers opgelet! We gaan zaterdag 30
augustus en zondag 31 augustus op KAMP! Heb je
zin om mee te gaan? Geef je dan snel op bij je trainer of via activiteit-smash@hotmail.com (opgeven
kan tot uiterlijk 9 mei!)
Waar gaan we heen: Boerhaarshoeve in Grolloo
Wanneer gaan we: Zaterdag 30 augustus en zondag 31
augustus
Hoe laat: Za 30 aug: verzamelen om 9:45 uur op de carpoolplaats tegenover het Hotel Hoogeveen. Vertrek om
10:00 uur. Zo 31 aug: Terugkomst rond 16:00 uur
Kosten: 20,- euro eigen bijdrage (dit mag je bij vertrek
betalen)
Meer informatie: Verdere informatie ontvang je nadat
je je hebt opgegeven. Heb je een vraag? Dan kun je deze
natuurlijk altijd stellen aan één van ons of via de e-mail:
activiteit-smash@hotmail.com
Opgave: Opgeven kan tot uiterlijk 9 mei! Dit kan bij je
trainer of stuur een e-mail naar activiteit-smash@hotmail.com Als één van je ouders kan rijden (heen of terug
of allebei), dan kun je dit ook bij je opgave aangeven.
Groetjes, Activiteitencommissie Smash
Riekje, Lambert, Joyce, Stephany en Jasper

SMASH Nieuws
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Wijziging in de speeltijden t/m mei
Zoals elk jaar is de komende periode een periode van veel wijzigingen en veel compromissen sluiten i.v.m. de vele feestdagen en de examens. De Sporthal Valkenlaan wordt
gebruikt voor de examens en wij worden zoveel mogelijk als kan elders ondergebracht.
Het gevolg is dat de groepen de beschikbaar gestelde hal moeten delen en dat moet
met begrip voor elkaar. Maandag 26 mei zou ook een examendag zijn, maar de school
heeft aangegeven de hal niet nodig te hebben. Daarom kan in tegenstelling tot wat in
eerdere nieuwsbrief heeft gestaan en wat op de website stond aangegeven, op de 26e
gewoon gespeeld worden op reguliere locatie en tijden.
JEUGD
Maandag wedstrijdjeugd 18.00 – 19.30 uur Sporthal Zwembadweg
9 juni 2014
vervalt
i.v.m. Pinksteren
Donderdag starters-/wedstrijdjeugd en “vrijdag”-jeugd Sporthal Valkenlaan
15 mei 2014
naar Zwembadweg
i.v.m. examens
22 mei 2014
naar Zwembadweg
i.v.m. examens
29 mei 2014
vervalt
i.v.m. Hemelvaart
SENIOREN RECREANTEN
Recreanten Maandag 20.00 – 22.00 uur Valkenlaan
12 mei 2014
Zwembadweg 20.30 uur
i.v.m. examens
19 mei 2014
Zwembadweg 20.30 uur
i.v.m. examens
9 juni 2014
vervalt
i.v.m. Pinksteren
Recreanten Dinsdag 19.30 – 21.30 uur Trasselt
x				
Recreanten Woensdag 09.00 – 10.30 uur Trasselt
x				
Recreanten Donderdag 20.00 - 22.00 uur Sporthal Valkenlaan (2 banen)
15 mei 2014
naar Zwembadweg
i.v.m. examens
22 mei 2014
naar Zwembadweg
i.v.m. examens
29 mei 2014
vervalt
i.v.m. Hemelvaart
SENIOREN WEDSTRIJDSPELERS
Wedstrijdspelers Maandag 20.30 - 22.30 uur Sporthal Zwembadweg
12 mei 2014
Zwembadweg 20.30 uur
i.v.m. examens
19 mei 2014
Zwembadweg 20.30 uur
i.v.m. examens
9 juni 2014
vervalt
i.v.m. Pinksteren
Wedstrijdspelers Donderdag 20.00 – 22.00 uur Sporthal Valkenlaan (7 banen)
15 mei 2014
naar Zwembadweg
i.v.m. examens
22 mei 2014
naar Zwembadweg
i.v.m. examens
29 mei 2014
vervalt
i.v.m. Hemelvaart

Activiteitenkalender
Za. 24 mei ‘14..............Indoor Beachbadminton................................Maxx
Za. 7 juni ‘14................Roei-uitje wedstrijdspelers + BBQ..................Echten
Di. 17 juni ‘14...............Regio vergadering Noord...............................Drachten
Do. juli/augustus...........Zomerbadminton 19.30-21.30 uur..................Valkenlaan
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Vrijwilliger aan het woord:
Marc van der Veen
Mijn naam is Marc van der Veen en jammer genoeg ben ik veel te laat begonnen met badmintonnen. Vroeger, maar dan echt vroeger, badmintonde ik wel
veel op de camping (vandaar mijn houthakkerstechniek ;) ), maar zoals velen
van jullie weten is dat niet echt badminton te noemen.
was mijn ervaring). Het
bleef toen dus helaas bij
één keer. Een collega nam
me vervolgens een keer
mee naar ‘de Slagen’ in
Zuidwolde, en daar heb ik
dus zo’n 10 jaar gebadmintond. Naast het badmintonnen heb ik daar met
veel plezier ook redelijk
wat vrijwilligerstaken gedaan.
Toch deed ik het samen met
mijn vader toen vrij serieus. We gingen zelfs naar
verschillende campings toe
om toernooien tussen campings te spelen. Naast dit
recreatief
badmintonnen
speelde ik volleybal, van
mijn 12e tot ongeveer mijn
24e. Daar stopte ik mee
toen ik door mijn werk hier
in Hoogeveen kwam wonen (in 1998). Ik ben sinds
1998 docent wiskunde op
de Groene Driehoek.
Twee jaar later ging ik bij
verschillende verenigingen
kijken of ik wilde badmintonnen. Ik ben zelfs ook bij
Smash geweest, maar als
er destijds een beleid “omgaan met nieuwe leden die
komen kijken” is geweest,
dan heeft dat die avond
niet gewerkt (althans, dat

Twee jaar geleden heb ik
de overstap naar Smash
gemaakt. Ik wilde wel eens
wat anders, en via via ging
ik het toch weer een keer bij
Smash proberen. Ik voelde
me meer dan welkom :).
Hoewel ik (tot nu toe) geen
competitie speel, vind ik
het leuk om een beetje op
niveau mee te kunnen trainen. Maar minstens zo belangrijk vind ik het sociale
gebeuren eromheen en ik
ben dan ook vaak tot laat
in de sporthalkantine te
vinden :P.
De overstap ging trouwens
vrij makkelijk, omdat ik
toch al wel wat mensen
kende doordat onze kinderen ook bij Smash spelen.
Al vrij snel werden mijn
vrouw Lydia en ik ccp voor
de jeugd. Ook dat ging
vrij makkelijk, omdat we

ons toch al een beetje met
één en ander bemoeiden.
Het regelen van alles wat
maar met de jeugdcompetitie te maken heeft vinden
we leuk, maar is af en toe
best even een klus (met
pieken). Komend jaar gaan
we vooral wat digitaler te
werk (geen papieren teammappen meer, maar alles
staat voor spelers en ouders online). We zullen wel
zien hoe dat loopt.
Ook al speel ik zelf geen
competitie, ik vind de thuisspeeldagen een van de
leuke momenten. Zeker als
de jeugd ’s morgens speelt
en de senioren ’s middags.
Een aantal senioren helpt
bij de wedstrijden van de
jeugd en dan zie ik dat er
echt een vereniging bezig
is. Sommige jeugdspelers
blijven vervolgens weer
plakken om de senioren
aan te moedigen. Een aantal ouders is ook al best betrokken bij de vereniging,
maar daar mogen nog veel
meer bij :).
Nu is het mooi geweest.
Stefhan, veel dank voor
het doorgeven van de pen
(ahum), die ik nu weer
heel graag doorgeef aan…
Ameling Smith!

