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Van het bestuur
We zijn de eerste helft van het seizoen weer door 
en wat betekent dat voor Smash? De starters, 
jeugd en senioren competitie is weer ten einde 
en de toernooien zijn weer van start gegaan. 

Smash organiseert altijd het eerste toernooi en ook dit 
jaar was het RSL Smashtoernooi weer een groot suc-
ces met veel deelnemers. Met het aflopen van de com-
petitie is de druk om te trainen wat minder en wordt 
het wat rustiger in de hal. De competitiecommissie en 
de technische commissie gaan zich weer buigen over 
de teamindeling voor komend seizoen, de toernooi-
commissie heeft weer verschillende toernooien in de 
planning en de wervingscommissie heeft ruimte voor 
leuke acties. Zo heeft ze onlangs de aanbrengbonus-
actie geïntroduceerd: breng een nieuw lid bij Smash 
binnen en ontvang een aantrekkelijke korting op je 
eigen contributie. In navolging van vorig jaar gaat de 
toernooicommissie voor de tweede keer het indoor 
Beachbadminton toernooi organiseren, op 24 mei. De 
inschrijvingen komen spectaculair snel binnen, dus 
schrijf je snel in want het toernooi zal snel vol zitten. 
De voorbereidingen voor de clubkampioenschappen 
zijn ook al weer in volle gang en vinden plaatst op 
5 april. Vorig jaar hebben we veel leden gehoord die 
een volgende keer ook mee wilden doen en aanslui-
tend deel willen nemen aan een gezellige avond, dus 
we rekenen ook hier op een goede opkomst. Voor de 
jeugd is er natuurlijk het DPC toernooi op 22 maart en 
de activiteitencommissie heeft vast weer wat leuks in 
petto! Kortom, veel gezelligheid op komst in de twee-
de helft van dit seizoen.
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Nieuws van Badminton Nederland
Het bondsbestuur is afgelopen najaar gestart met 
een kerntakendiscussie om naar de toekomst de 
toegevoegde waarde van de bondsorganisatie te 
verhogen, uit te dragen en om te bepalen welke ac-
tiviteiten de bond dient uit te voeren.

Eerste resultaat van deze 
discussie is het visiedocu-
ment dat bij de bondsver-
gadering op 1 februari jl. is 
goedgekeurd. Om deze visie 
te concretiseren gaan drie 
breed samengestelde werk-
groepen aan de slag rond de 
focusgebieden: klantgerichtheid, producten en services 
en marketing en communicatie. Daarnaast wordt geke-
ken naar de organisatiestructuur en besluitvorming van 
Badminton Nederland aan de hand van de adviezen van 
de werkgroepen. Een coördinerend platform bewaakt de 
samenhang van de resultaten uit de werkgroepen en de 
focus van de groepen. In deze dagen is men bezig om 
deze werkgroepen samen te stellen.
Met de opbrengst van deze tijdelijke werkgroepen, in de 
vorm van adviezen, wil het bondsbestuur vernieuwde 
actielijnen voor de korte en lange termijn formuleren en 
ter besluitvorming voorleggen aan de Jaarvergadering 
(juni 2014). Zodra de samenstelling van de werkgroepen 
definitief is, zal deze bekend worden gemaakt. De werk-
groepen zullen vanaf medio februari aan de slag gaan.

Jeugdsport- en  
cultuurfonds Hoogeveen
De gemeente Hoogeveen zet vanaf 2014 extra in op het 
jeugdsport- en cultuurfonds. Hierdoor wordt deelname aan 
sportieve en culturele activiteiten mogelijk voor alle kinde-
ren en jongeren uit de gemeente Hoogeveen. Als er binnen 
een gezin geen geld is om te sporten of deel te nemen aan 
cultuuractiviteiten is het fonds een erg praktische oplos-
sing. Professionals uit o.a. de sport, zorg en welzijn kun-
nen optreden als intermediair en namens een gezin een 
aanvraag doen bij het fonds. Het fonds zorgt vervolgens 
voor de financiële afhandeling. Dit doen zij door recht-
streekse betaling van contributie aan de aanbieder en/of 
bonnen voor materiaal. Dit kan tot een maximaal bedrag 
van € 225,- (sport) of € 425,- (cultuur) per jaar. 

http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=E240D345-FF67-432D-AE80-1E74958BA218
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://www.smashhoogeveen.nl
http://www.sportak.nl
http://www.sportak.nl
http://www.sportak.nl


SMASH Nieuws 3

Aanbrengbonus
Smash geeft alle leden de gelegenheid om gratis te kun-
nen badmintonnen. Dit door het introduceren van de 
aanbrengbonus. Zorg er voor dat Smash nieuwe leden 
krijgt en je krijgt daar een vergoeding voor terug. Op die 
manier kun je dus gratis badmintonnen.
Hoe werkt het:
Jij nodigt iemand uit om bij Smash te komen spelen. 
Deze persoon wordt lid (voor een jaar) bij Smash. Je vult 
samen met het nieuwe lid het aanbrengformulier in waar-
op aangegeven wordt dat jij hem of haar bij de verenging 
hebt gebracht. Zodra het eerste volledige kwartaal  is ge-
ind van het nieuw lid, wordt zijn of haar eerste kwartaal 
contributie gestort op jouw bankrekening.
Wanneer geldt het:
De actie start op 1 februari 2014 en eindigt op 30 april 
2014.
Voor wie geldt het:
Ieder lid van badmintonvereniging Smash mag een nieuw 
lid aanbrengen. Zodra het inschrijfformulier van het 
nieuwe lid verwerkt is door de ledenadministratie mag 
ook hij of zij gebruik maken van de actie.
Hoe kom ik aan een aanbrengformulier:
Je coördinator of trainer is in het bezit van de aanbreng-
formulieren. Vraag hem of haar er naar. Je kunt het 
formulier ook bij hem of haar weer inleveren, bij iemand 
van de wervingscommissie of bij de ledenadministratie.

Intermediairs
Het team van sport-combinatiefunctionarissen van de ge-
meente treedt al vaak op als intermediair, onder andere 
vanuit het project ‘Sport JIJ ook?’, en heeft zodoende veel 
ervaring met aanvragen bij het fonds. Gezinnen, aanbie-
ders, scholen en andere organisaties binnen het sociale 
domein kunnen daarom na signalering verwijzen naar de 
combinatiefunctionarissen via sport@hoogeveen.nl. De 
combinatiefunctionaris treedt vervolgens in overleg met 
het gezin op als intermediair om de aanvraag te doen, 
indien het kind hiervoor in aanmerking komt. 

Meer informatie
Voor meer informatie over het jeugdsport- en cultuurfonds 
in Hoogeveen kunt u contact opnemen met Jonathan van 
den Akker, gemeente Hoogeveen, per telefoon (0528-
291892) of e-mail (j.vandenakker@hoogeveen.nl).

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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Wijzigingen speeltijden t/m mei
JEUGD
Maandag wedstrijdjeugd 18.00 – 19.30 uur Zwembadweg
21 april 2014 vervalt ivm Pasen
28 april 2014 vervalt ivm meivakantie

Donderdag startersjeugd / wedstrijdjeugd  
en “vrijdag”-jeugd Valkenlaan
1 mei 2014 vervalt ivm meivakantie
15 mei 2014 naar Zwembadweg ivm examens
22 mei 2014 naar Zwembadweg ivm examens

SENIOREN RECREANTEN
Recreanten Maandag 20.00 – 22.00 uur Valkenlaan
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

Recreanten Dinsdag 19.30 – 21.30 uur Trasselt
29 april 2014 vervalt ivm meivakantie

Recreanten Woensdag 09.00 – 10.30 uur Trasselt
30 april 2014 vervalt ivm meivakantie

Recreanten Donderdag 20.00 - 22.00 uur  
Valkenlaan (2 banen)
15 mei 2014 naar Zwembadweg ivm examens
22 mei 2014 naar Zwembadweg ivm examens

SENIOREN WEDSTRIJDSPELERS
Wedstrijdspelers Maandag 20.30 - 22.30 uur Zwembadweg
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

Wedstrijdspelers Donderdag 20.00 – 22.00 uur  
Valkenlaan (7 banen)
15 mei 2014 naar Zwembadweg ivm examens
22 mei 2014 naar Zwembadweg ivm examens

Geslaagd RSL Smashtoernooi
Zaterdagochtend 1 februari om half negen werd 
er gestart met het jaarlijkse senioren toernooi van 
Smash. Uit het hele land kwamen badmintonners 
bijeen om de strijd aan te gaan op drie verschil-
lende niveaus. 
De organisatie kan terug kijken op een zeer geslaagd 
toernooi. Er waren nagenoeg geen afmeldingen waardoor 
er ongeveer 170 wedstrijden gespeeld zijn. Aan het begin 
van de dag werd er even achtergelopen op schema, maar 
dit is gelukkig in de loop van de middag ruimschoots 
goedgemaakt, zodat er om half 7 begonnen kon worden 
met de finales. 

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
-  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.

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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In het herenenkel spel 4 ging Elano Nijkamp van Bc 
Amersfoort er met de 1e prijs vandoor. Hij was in de fina-
le te sterk voor Richard van Winkoop van Bc Barneveld. 
In het damesenkel 4 spel ging de 1e prijs naar Rosalie 
Teuben van GSBC Amor. Lisa Bomers van Elo United ging 
verdienstelijk met de 2e prijs naar huis. 
In de verassende herendubbel 4 finale waren Erwin en 
Marco Holtrop van GSBC Amor te sterk voor Leon Bos en 
Aize van der Woude van SV Meteoor. 
In de damesdubbel 4 finale speelden de dames van het 
eerste team van Smash, Judith van Amerongen en Edith 
Nijmeijer tegen Karolien Doornbos en Ragna Dik van Bc 
Go. Helaas trokken de Smash dames aan het kortste eind, 
maar ze kunnen terugkijken op een geslaagd toernooi. 
Het gemengd dubbelspel 4 werd gewonnen door Lisanne 
Wemer van Bc Drachten en Dennis van der Meulen van 
Bc Asterix. Ze waren in de finale te sterk voor Karolien 
Doornbos en Jeroen van Renen van Bc Go. 
Overige Smashers in de prijzen: 
In de dames dubbel 6 was er een finale waarin 3 spelers 
van Smash stonden. Uiteindelijk wonnen Ana Tolj (Smash) 
en Nancy Logt (Bc Bahosa) het van het Smash koppel 
Riekje van der Laan en Jennifer Smits. 
In het dames enkelspel 6 legde Nikki Osseforth beslag op 
de 2e prijs. 
Al met al een geslaagd toernooi, waarbij ook nog een 
aantal Smashers in de prijzen zijn gevallen!

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
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Clubkampioenschappen - zaterdag 5 april 2014
Op 5 april worden de jaarlijkse clubkampioenschappen gespeeld. Vanaf 12.00 
uur zal de strijd los barsten om wie zich voor het komende jaar de beste bad-
mintonner van Smash mag noemen. Er wordt gespeeld in de nylon klasse en de 
veer klasse. Van alle wedstrijdspelers gaan we er van uit dat ze allemaal mee 
doen, zij dienen zich daarom ook af te melden op het moment dat ze niet spelen.

DPC Meppel
Zondag 16 maart was er in Meppel een DPC toernooi en we waren er met zes 
van Smash. 

Carola dubbelde met 
Susanne en mixte met Pim. 
Susanne deed ook nog mee 
met de single net als Pim. 
Dit was allemaal onder de 
19. Verder dubbelde Verena 
met Demi en mixte met 

Mart. Zowel Demi als Mart 
speelden ook nog single. 
Verena, Demi en Mart 
speelden onder de 15. 
Het was een gezellige dag 
en het werd steeds ge-
zelliger toen er meer van 

Smash kwamen, want Mart, 
Demi en Pim waren er als 
één van de eerste, omdat 
wij eerder moesten spe-
len. Maar later kwamen ook 
Verena, Carola en Susanne 
aan in de sporthal. 

Voor de senioren recreanten 
bestaat er ook de mogelijk-
heid om mee te doen. Seni-
oren recreanten kunnen zich 
opgegeven via hun coördi-
nator, door een mailtje naar 
stefhankoehorst@gmail.com 
of door het invullen van het 
formulier op het bord in de 
hal. Er kan gekozen worden 
voor de veren (tegen wed-
strijdspelers) en de nylon 
categorie (tegen senior re-
creanten).
Daarnaast zal net zoals elk 
jaar weer de Amerikaanse 
mix worden gespeeld. Je 
speelt dan, verspreid over de 
hele dag, met verschillende 
partners (m/v) tegen ver-

schillende partners (m/v). 
Opgave is gewenst, maar 
niet verplicht. 

Chinees buffet
Ook dit jaar bestaat er weer 
de mogelijkheid om met z'n 
allen te gaan eten en een 
goede bodem te leggen voor 
de feestavond die aanslui-
tend wordt gehouden. Kos-
ten voor dit chinees buffet 
bedragen € 10,- (inclusief/
exclusief 1 drankje). Opga-
ve kan net als opgave voor 
de clubkampioenschappen. 
Je hoeft niet met de club-
kampioenschappen mee te 
doen om gezellig te komen 
eten, dus iedereen (+ part-

ner) is welkom. Opgave kan 
tot en met 26 maart.

Feestavond
Net als vorige jaren, zal er 
ook dit jaar na de clubkam-
pioenschappen een feest-
avond worden gehouden in 
de kantine van de Sporthal 
Valkenlaan. Iedereen is hier-
bij van harte uitgenodigd, 
om een drankje te komen 
drinken en een poging te 
wagen bij de karaoke (kos-
ten voor de drankjes zijn 
voor eigen rekening, deel-
name aan de karaoke is op 
eigen risico ;-))

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://www.smashhoogeveen.nl
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Toernooikalender
Senioren toernooien Noord

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 ......................... 19-4-2014
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-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

Activiteiten kalender
Za. 22 maart 2014 .......RSL DPC Smashtoernooi ...........Sporthal Valkenlaan
Za. 5 april 2014 ...........Clubkampioenschappen ............Sporthal Valkenlaan
Za. 24 mei 2014 ...........Indoor Beachbadminton ...........Maxx Sports and Events

Er werden veel partijen 
gewonnen door Verena en 
Demi in de dubbel, maar ze 
verloren de finale en waren 
dus tweede geworden. De 
mix van Mart en Verena 
ging ook goed, maar ze 
hebben ook bijna geen te-
genstand gehad. Dus zijn 
ze aardig makkelijk eerste 
geworden. Ook in de single 
ging het bij Mart aardig 
makkelijk in de poule. Maar 
toen hij door was had hij 

een lastige halve finale en 
een lastige finale, maar hij 
heeft ze wel allebei gewon-
nen. Susanne en Carola 
hebben leuke, uitdagende 
wedstrijden gespeeld maar 
de tegenstanders waren 
beter en ze hebben geen 
prijzen gehaald in de single 
van Susanne of de dubbel 
met Carola en ook de mix 
van Carola en Pim was niet 
goed genoeg voor prijzen. 
Verder ging het bij de sin-

gle van Pim wel aardig, hij 
kwam de poule door en zat 
direct in de finale, maar 
daar was zijn tegenstander 
te sterk voor hem. Al met 
al was het een geslaagde 
dag met 2 eerste plekken 
en 2 tweede plekken.

Pim Nijmeijer

http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=E04060AC-B2D1-410A-81FB-83DDC6F24FFE
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=BE974445-845E-4455-B401-33BCCAE5AC1A
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=E240D345-FF67-432D-AE80-1E74958BA218
http://
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=BE974445-845E-4455-B401-33BCCAE5AC1A
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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2 x Goud, 3 x Zilver, 1 x Brons op RJK 
Op 8 en 9 februari was het weer zo ver: de Regionale Jeugdkampioenschappen 
in Veendam.

Het waren weer 2 gigan-
tisch drukke dagen vol ge-
zelligheid, veel wedstrijden 
en sportieve spelers met 
vele Smashers (11)!
We beginnen bij de jongste 
speler: Cedric Loopers in 
de categorie Jongens U13. 
Cedric heeft wel geteld 3 
prijzen binnen gesleept. De 
finale van de mix won hij in 
twee sets 21-16 21-10 met 
zijn mixpartner Yuanxin Xu. 
Daarnaast won hij redelijk 
makkelijk de poule met zijn 
dubbelpartner Ewan Zwart. 
De single was voor Cedric 
toch wel even een beetje 
pittiger, hij moest tegen zijn 
eigen dubbelpartner spelen 
en verloor hem net met 19-
21 19-21. Maar dat mocht 
de pret niet bederven want 
hij heeft een topprestatie 
neergezet.
Voor Mart Linde was het 
ook een goed weekend. Hij 
heeft de kwart finale ge-
haald in de Jongens enkel 
U15. Daarnaast heeft hij 
met zijn mixpartner Ver-
ena Mol goede wedstrijden 
gespeeld maar bleef het 
helaas bij de poule wed-
strijden.
Verena en Demi van der 
Veen hebben de tegen-
standers laten zien dat ze 
niet van het veld geslagen 
willen worden en hebben 

hele mooie lange potten 
gespeeld. Jammer genoeg 
hield het bij hun ook op bij 
de poule wedstrijden in de 
enkel en dubbel.
Bij de jongens U17 had-
den we één vertegenwoor-
diger: Pim Nijmeijer. Hij 
heeft in het gehele week-
end 11 partijen gespeeld.  
Hij heeft zich met zijn mix-
partner Eleni Tjabering (SV 
Meteoor) weten te plaatsen 
voor het afvalschema op de 
zondag maar is helaas niet 
verder gekomen. Ook heeft 
hij zich weten te plaatsen 
voor het afvalschema in de 
enkel. Daarbij heeft hij zijn 
single afgesloten met een 
geweldige drie setter tegen 
trainingsgenoot Sander de 
Vries.
Er zaten veel Smashers bij 
het laatste onderdeel U19 
(en ook prijzen).
Tijdens de jongensdubbel 
moesten er zelfs Smashers 
tegen elkaar strijden. Hier-
bij verloren Nick Renting en 
Julian Kat net van Wesley 
Anholts en Pim Nijmeijer 
met 9-21 16-21 17-21. Ver-
der zijn ze helaas niet in 
de prijzen gevallen maar 
hebben wel hele goede en 
mooie wedstrijden neerge-
zet. Met 4 super spannende 
drie setters inclusief verlen-
ging.

Julian zat heel dichtbij de 
kwalificatie voor het afval-
schema met een enorm 
spannende 3 setter tegen 
Hein Dellebarre 21-17 22-
24 21-13. Jammer genoeg 
hebben hij, Wesley en Nick 
de kwart finale niet kunnen 
halen.
Er waren niet allemaal ver-
loren wedstrijden want Ju-
lian en Roos van Goor heb-
ben een 2de plek weten te 
bemachtigen in de mix! Na 
eerst geknokt te hebben in 
de poule waren de tegen-
standers Marjolein Stam en  
Marco Oosterhaven jammer 
genoeg te sterk.
Als laatste moesten de mei-
den Joyce Anholts, Roos en 
Nikki Osseforth nog strij-
den. Na een zeer spannen-
de en lange wedstrijd tegen 
Marjolein Stam  15-21 21-
14 22-20 is Roos uiteinde-
lijk 2de geworden! Joyce 
heeft ook een 3 setter eruit 
weten te slepen tegen de 
winnaar 19-21 21-17 21-
17 maar helaas was ze net 
te sterk voor de smashers. 
Nikki heeft ook laten zien 
dat ze niet van het veld wil 
worden geslagen en heeft 
tegen de nummer één in de 
tweede set nog 16 punten 
gepakt. 

Roos van Goor

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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VRIJWILLIGER AAN HET WOORD: 
Stefhan Koehorst

Trainer
De meeste van jullie zullen 
mij kennen als trainer binnen 
Smash. Ik ben begonnen als 
begeleider op de woensdag 
middag in Trasselt. Omdat ik 
de opleiding Sport en Bewe-
gen in Emmen ging volgen, 
was dit voor mij een mooie 
en een leuke kans om meer 
van badminton en lesgeven 

te leren. In 2008 heb ik mijn 
trainers diploma afgerond en 
ben ik ook training gaan ge-
ven bij de vrijdag jeugd en 
later ook bij de dinsdag se-
nioren. Om het cirkeltje rond 
te maken, heb ik ook nog de 
maandag jeugd gedaan en 
heb ik samen met Matthijs 
Esser, Bertus overgenomen 
toen hij weg viel door zijn 
rugblessure. Helaas heb ik 
afgelopen seizoen de beslis-
sing moeten nemen om te 
stoppen met training geven. 
Door drukte met afstuderen 
heb ik er helaas geen tijd 
meer voor. Zo nu en dan ben 
ik nog in de hal te vinden als 
een van de trainers verhin-
derd is.

Vrijwilliger
Naast trainer van Smash ben 
ik ook in een aantal commis-

sies te vinden. Ik ben een 
hele tijd secretaris geweest 
van de trainerscommissie en 
zat daarom als afgevaardig-
de in het bestuur. Daarnaast 
doe ik het secretariaat voor 
het RSL 468 toernooi en ben 
ik voorzitter van de sponsor-
commissie. Het doel van de 
sponsorcommissie voor dit 
jaar is het vinden van een 
shirtsponsor voor volgend 
jaar. We hopen dat dit lukt, 
alleen is het wel lastig omdat 
de sponsorcommissie een 
kleine commissie is, met vrij-
wel geen ervaring in sponso-
ring. Wie zich dus nog ver-
veelt en graag wat wil doen, 
dan graag bij mij melden!

Graag geef ik de pen door 
aan Marc van der Veen.

Mijn naam is Stefhan Koehorst en ik badminton nu ruim 16 jaar bij Smash. In 1997 
ben ik begonnen en eigenlijk ben ik nooit meer weg geweest uit de sporthal. Af-
gelopen seizoen heb ik met veel plezier in het leukste team van Smash gespeeld, 
Smash 1.
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Bedenk een naam voor 
het Activiteitencentrum

Op de campus onderwijs & sport Bentinckspark in het 
hart van Hoogeveen komt het Activiteitencentrum.  

Bedenk een goede naam voor dit sportcentrum en win 
een sportcheque van 100 euro! Meedoen kan tot 1 maart. 
Kijk op www.bentinckspark.nl/prijsvraag. 

DOE MEE 

EN WIN!

21 maart.
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