
 

 
 
 

Van de voorzitter 
 
Beste leden, ouders, vrijwilligers, begeleiders, sponsoren en andere 
belangstellenden 
 
Wat is er mooier dan………. 
Barry die vol trots zijn vriendin komt voorstellen 
Wouter die als tip geeft dat de volgende enquête toch iets korter moet 

worden 
Devlin die gewoon op zijn plek aangespeeld wil worden 
Casper die Marja uitnodigt om mee te gaan naar De witte leeuwinnen van Telstar tegen Ajax (met zijn 
grote favoriet Anouk) en vervolgens met Janny, Sabien, Marc, Frank en de opa van Sabien in de 
skybox naar deze wedstrijd zit te kijken 
Niels vol trots aan zijn vader laat zien wat hij net van Jos heeft geleerd 
Een moeder die de hele middenstand in Hoofddorp heeft belaagd voor prijsjes en iedere vrijwilliger als 
een terrrier tegemoet kwam voor een lootje 
Ronald, Shobana en Annemarie spontaan één van hun kunstwerken aanbieden om te veilen. 
Frank en Marc die meegeholpen hebben met de tennisclinic bij de Waterlelie. Zo kan ik nog wel even 
doorgaan. 
Wat een geweldige vereniging! 
Sportieve groet, Yolanthe 
 
Oproep Grote Clubaktie 
Voor de organisatie van de Grote Clubaktie zijn wij op zoek naar een vrijwilliger die dit op zich wil 
nemen. 
 
Agenda 
31 mei/ 1 juni Bestuursvergadering 
7 juni  NGK te Haaren 
12 juli  toernooi Vogelenzang 
22 augustus vrijwilligersmiddag 
30 augustus Special Sport Experience door Sport Support en Sportservice Noord Holland 
12 september invitatietoernooi 
 
 

 



Pannenkoekenfestijn door Ali Roozen 
 
Ook dit jaar was het pannenkoeken toernooi weer een groot succes , er was ruim 
voldoende gebakken en ook stroop en poedersuiker mee genomen. 
Wij willen de mensen die hebben 
gebakken en meegenomen dan 
ook hartelijk danken hiervoor. 
De spelers en trainers hebber er 

goed en met smaak van gegeten. 
Het is ieder jaar weer een groot feest om te zien hoe 
iedereen er van geniet. 
T Line bedankt voor het gebruik van de keuken en hun 
hulp. 
Laten we deze traditie in ere houden de komende 
jaren. 
 
De feestcommissie , Ali , Anja , Natascha en Marga. 
 
 
 
 
 
 

Ik krijg de pen en geef hem door aan……….   
 
 Hoi ik ben Lesley  
 ik zit op tennisles.en dat vind ik heel leuk om te doen. 
je leert er best veel. en we doen heel goeie oefeningen.en 
dat is best wel fijn. 
een partijtje tennis is heel erg leuk voor al dubbelen. 
Ik geef de pen door aan……………………….SIDNEY! 
  

     groetjes Lesley 
 
 
 
 

 
 

Van de bestuurstafel 
 
 De enquête is ingevuld door ruim 50 personen. Dit betekent dat de resultaten een indicatie zijn over  
hoe leden, ouders en vrijwilligers denken over Smash. Zodra e.e.a. is uitgewerkt laten wij dit weten. 
Intussen gaan we verder met de “vrienden van Smash”, het beleidsplan en het technisch plan. 
20 april jl. hebben de commissieleden, Onno en het bestuur om de tafel gezeten. Wij  hebben onze 
plannen voor de toekomst vertelt en van de commissieleden en Onno gehoord wat er bij hun leeft. Met 
een nieuw bestuur is het voor iedereen wennen. Wij streven naar een open, transparante 
samenwerking met alle commissieleden en Onno in een goede en respectvolle sfeer. Deze avond 
hebben we met elkaar een goede eerste stap gezet. 
 
 
 
EHBO post 
John Witteman, de vader van Wesley, zal om de week, indien zijn werk dit toelaat, op het park van 
Pim Mulier en HBC aanwezig zijn. 
 
 
 
 
 



Wel en Wee, vanuit de ledencommissie door Marijke. 
Er zijn weer enkele nieuwe leden sinds april: Emilie, Tijn, Dorian, Giorno en …ex-lid 
Eugène.   
Zij tennissen met veel plezier bij ons.  
Hieronder stellen zij zich voor: 

 
Welkom bij de club allemaal! 
Melissa en haar ouders gaan 8 mei verhuizen naar een heel mooi huis in Koedijk ! Wij wensen hen 
veel plezier en geluk in hun nieuwe woning. Gelukkig blijft Melissa voorlopig nog bij ons tennissen. 
De 8sprong is een huis in Zandvoort waar 7 van onze leden wonen: Lesley, Bas, Ischa, Bianca, 
Ronald, Dana en Sidney. Enkele weken geleden stond er een leuk artikel in de  Zandvoortse Courant. 
We namen het stukje over op onze website.  http://www.smash-gtennis.nl 
De blessures van Luca blijven terugkomen, voorlopig traint hij bij T-line onder toezicht van zijn 
fysiotherapeut en zal de trainingen bij Smash overslaan. 
Ook Julian heeft besloten om de trainingen bij Smash even over te slaan deze zomer. Aan de 
toernooien en de wintertraining zal hij wel meedoen.  
Het is nog vroeg, maar de vakanties komen weer in zicht. Melden jullie je weer tijdig af als je niet kan 
trainen?  afmelden@smash-gtennis.nl   of 023-5470684. 
In de vakantieweken gaat de training altijd door! 
 
 
 
 

 Wie is er jarig de komende twee maanden? 
Een nieuwe rubriek. Zo weten we precies wanneer we moeten zingen en voor wie. 
Wel erg grappig dat er zo veel LENTE leden bij Smash zitten! Voor jullie allemaal 
“gefeliciteerd en een hele fijne dag” 
 
 
 

5 mei Gerben Joustra 
7 mei Saskia Duivenvoorden 
11 mei Devlin Verbeek 
13 mei Dorian de Jong 
14 mei Hilde Vermin 
20 mei Jelle Nijssen 
24 mei Paul Poederbach 
25 mei Joep Kerkhoff 
25 mei Tijn Jacobs 
26 mei Anja Ramakers 
30 mei Frank Hagebeek 
 
6 juni Maarten Fehres 
10 juni Lesley van Dam 
13 juni Guus van Galen 
14 juni Hilde Vermin 
17 juni Eugene Speller 
19 juni Fynn Klerk 
27 juni Tom Warries 
27 juni Joan van Zon 
 
 
 
 



Tennisclinic bij de Waterlelie door Michiel Neeskens 
Op vrijdag 24 april heeft Smash in het kader van de Koningsspelen een tennisclinic 
gegeven op de Waterlelie. De Waterlelie is een school voor speciaal basis- en 
voortgezet onderwijs voor leerlingen tussen de 4 en 20 jaar oud. Deze clinic werd 
georganiseerd in samenwerking met Sportservice Haarlemmermeer. Van Smash 
waren Ron, Yolanthe, Marja en ikzelf aanwezig om de clinic te verzorgen. Naast 
deze toppers waren ook twee leden aanwezig, namelijk Frank en Marc die heel 
goed mee hebben geholpen om de clinic tot een succes te maken! We hadden 3 
kunstgrasbanen tot ons beschikking waardoor we op elke baan een andere oefening 

konden doen. Op baan 1 waren Marja 
en ikzelf bezig met de leerlingen te 
laten mikken op de clown(zie foto) en 
op de plastic gaten die boven het net 
waren bevestigd. Baan 2 werd 
verzorgd door Yolanthe en Frank die 
in het teken stond van overspelen op 
miniveld. Ron en Marc deden op baan 
3 een parcours, om het voetenwerk en 
de oog-handcoördinatie te verbeteren. 
De leerlingen vonden alle oefeningen 
erg leuk, maar de clown was toch echt 
wel de onbetwiste favoriet! Bij deze 
clinic hebben we ongeveer 100 
leerlingen gezien. Het niveau was 
hierdoor erg verschillend, maar Franc 
en Marc hadden wel wat talentjes 
gespot zeiden ze! Het was een uitdaging om zo'n grote clinic te geven. We zijn zeer tevreden en 
kregen complimenten van Sportservice en de gymdocent van de Waterlelie. Wat ons betreft gaan we 
vaker dit soort clinics verzorgen. Ik wil graag alle vrijwilligers bedanken, Frank en Marc en last but not 
least; Janny, bedankt voor de goede doorstroom van leerlingen, de broodjes, het adequaat handelen 
bij een epileptische aanval en natuurlijk je gezelligheid.  
 
 
Voorzitter HBC op bezoek 
Woensdag 29 april kwam de voorzitter, Hans Fonkert, een kijkje bij ons nemen. Het bleef niet bij een 
“kijkje”………. Onder de bezielende leiding van Ron en Michiel, ontpopte Hans zich als een “vrijwilliger 
in spé”! Het spelplezier van Joshua, Menno en Ludo 
steeg, evenals de spanning. Deze ontladen in een 
wervelende wedstrijd, waar de ene mooie bal na de 
andere werd geslagen. Wat een geweldige potje 
tennis hebben ze met elkaar gespeeld! 
Voor Hans proefde dit naar meer. Dus toen hem 
gevraagd werd om nog een uurtje mee te spelen, nu 
met Frank, Sidney, René S, Rowdy onder leiding van 
Dave, ging hij daar gretig op in. 
Zeer voldaan en vol respect kwam Hans na 2 uur 
spelen van de baan. Hans was onder de indruk van 
het enthousiasme en speelplezier en vooral ook van 
de onderlinge sportiviteit van de leden. 
En Hans, van de leden mag je nog wel een keertje meedoen! 
 
 
 
 

 
Loterij door Janny Koster 
Begin van het jaar kreeg Wesley te horen dat hij naar de Special Olympics mocht 
in Amerika. 
Wesley moest wel 1000 euro betalen om mee te mogen. Hoe krijg je extra geld 
bij elkaar? De vader van Wesley had wat sponsors gevonden, maar dat was nog 



niet genoeg. In overleg met het bestuur en T-line is er besloten om een loterij te organiseren tijdens 
het T-line toernooi. Om aan  prijzen te komen zijn we bij diverse winkeliers in Hoofddorp en Hillegom 
langs gegaan. De winkeliers hebben de prijzen gratis ter beschikking gesteld. Maar ook leden, ouders 
en vrijwilligers kwamen met mooie prijzen aan voor de loterij.  Anne-marie, Shobana en Ronald 
hadden speciaal  voor de loterij een mooi kunstwerk gemaakt. Deze kunstwerken waren te speciaal 
dat besloten is om deze te veilen. De woensdag voor het toernooi waren de meeste loten al verkocht.  
Ik heb toen toch nog maar een rondje langs de winkeliers gemaakt voor wat extra prijzen. Ook toen 
waren de winkeliers weer heel spontaan in het geven van prijzen. Ondertussen had ik wel een 
probleempje. Ik wist niet meer hoeveel prijzen ik in huis had staan. Met hulp van Marja hebben we 
alles geteld en gesorteerd. Hierna is alles naar T-line gebracht. Het 
echte werk moest toen nog beginnen. Alle prijzen moesten  op de 
tafels worden gelegd en worden voorzien van lotnummers. Met 
hulp van Wil, Marja en Anja is de loterij een groot succes 
geworden. In ieder geval genoeg geld voor Wesley. 
Hierbij wil ik iedereen bedanken voor het geven van prijzen en 
kopen van de loten.  
Groetjes Janny Koster  
 
NB. Hartelijk dank Janny, voor jouw ongelooflijke inzet en enthousiasme. De manier zoals jij deze 
loterij tot een groot succes hebt weten te brengen, daar nemen wij ons petje voor af! 
 
 
 
 
 
 
 

Verslag van het Integratie 
toernooi , georganiseerd door T-
Line en g-tennisvereniging 
Smash, op zaterdag 28 maart 
2015. De regen kwam met 
bakken uit de hemel, wat was 
men blij dat het toernooi in de hal 
van T-line plaatsvond.                                                                
Er hadden zich uiteindelijk maar 

liefst 34 deelnemers en 12 vrijwilligers gemeld. 
Het was een drukte van jewelste. Hoe ga je dan 
beginnen met een toernooi, dat plaats moet 
vinden op 4 banen, waarvan er nog op 2 banen 
nog even huurders stonden te spelen.       De 

vindingrijkheid van Onno loog er dan ook niet om, want hij begon 
met een warming up op baan 2, waarna de groep gesplitst werd 
voor een vervolg op 2 banen en een trainingslokaal boven , waar 
fitness apparatuur stond. Dat maakte wel indruk op de gelukkigen 
die daar naartoe mochten.                                                                                                     
Ondertussen was een enorme uitstalling van prijzen voor elkaar 
gemaakt door Anja Kanon en Jannie Koster. Zij hadden een loterij 
opgezet om onze Special Olypics kandidaat Wesley te sponsoren 
voor zijn reis naar Amerika. Dit was geweldig. Vele prijzen waren 

beschikbaar en er waren ook veel loten verkocht. 
Tussen de prijzen waren ook echte kunstwerken te 
bewonderen van onder andere Ronald, Annemarie en 
Shobana. Deze kunstwerken werden geveild en aan 
de hoogste bieders verkocht.                                                                    
Degenen die al hongerig waren konden zich tegoed 
doen aan heerlijke taart.               

Intussen ging het toernooi verder en werd er druk 



getennist in de zes rondes van een half uur. De bedoeling hiervan was om sterke- en zwakkere en 
grote- en kleine spelers zo veel mogelijk te integreren, waarbij de sterke spelers laten zien dat zij ook 
de wat zwakkere kunnen helpen. Hoe moeilijk dit kan zijn werd in sommige gevallen best wel duidelijk. 
Maar toch heeft iederen het zeer goed gedaan , wat bleek uit de uitslagen. De gescoorde punten 
lagen zo dicht bij elkaar dat het bijna te moeilijk was om een echte winnaar aan te wijzen. Iedereen 
was fantastich!!!                                                                                                    Onno maakte, nadat 
iedereen was voorzien van broodjes en soep, de uitslagen bekend. (Ja, hij moest natuurlijk wel eerst 
zelf de broodjes en drinken rondbrengen).                                                              Er stond een tafel 
met prachtige prijzen klaar, de winnaars konden daar hun favoriete prijs uitzoeken.                                                                                                                             
Velen bleven nog napraten over dit gezellige toernooi, waarvoor dank aan Onno en het team van T- 

line en alle vrijwilligers van Smash                                                                          

Uitslagen : De spelers werden in 2 categorien 
verdeeld. A: de Unified spelers,                             

Bianca 1e Sonja 2e , Nina 3e prijs                                                                                                    

Wesley 1e, Ronald 2e, Tom 3e prijs  

B; Zelfstandige spelers, Barbara 1e ,Lesley 2e prijs                                                               

Maarten 1e , Rowdy 2e prijs  

Marijke Rekoert 
 
 

 
 


