
 
Van de voorzitter 
 
Beste leden, ouders, vrijwilligers, begeleiders, sponsoren en 
andere belangstellenden, 
 
Zijn juli en augustus geen rustige zomermaanden, waarin velen op 
vakantie gaan en de thuisblijvers genieten van het feit dat het stiller 
is op straat? Bij Smash heb ik daar weinig van gemerkt! 

Het toernooi in Vogelenzang, waar we hebben genoten van de wedstrijden en de gastvrijheid 
van Wim en Ineke Serné. De Special Olympics in Los Angeles, een belevenis voor Wesley 
en Eveline. Via Facebook en whatsapp werden we continu op de hoogte gehouden. De 
clinics op de zaterdagmiddagen bij HBC. Wat een enthousiasme bij zowel de leiders, de 
leden, vrijwilligers als de toeschouwers. En als afsluiting van augustus de clinic Inner Game 
voor de vrijwilligers o.l.v. Alexander Rutgers en geïnitieerd door Ron Giltay Janssen. Vanuit 
een ander perspectief kijken en omgaan met tennis, eigenlijk als een klein kind dat leert 
lopen! Uitgebreide verslagen in deze nieuwsbrief en op onze website www.smash-gtennis.nl 
Kortom het was een bruisende zomer bij Smash. Op naar een sprankelende herfst. 
 
Sportieve groet, Yolanthe 
 

Van de bestuurstafel 
 
De resultaten van de enquête en de her-certificering van de ANBI status 
hebben ons genoodzaakt tot het herschrijven van het beleidsplan. Dit 
plan zal één van de aandachtpunten worden bij de komende Algemene 
Ledenvergadering op 24 november aanstaande. Het gaat hier om het 

welzijn van de leden van Smash, dus noteer deze datum vast in je agenda en kom de 24e 
november. 
We zijn erg blij dat Louise Worth zich heeft aangeboden om mee te werken aan de 
organisatie van het nieuwjaarstoernooi in januari 2016. Janny Koster en Anja Kanon zijn 
inmiddels druk bezig om het plan voor het Zilveren jubileum van Smash gestalte te geven. 20 
Augustus 2016 is de grote dag op HBC. Vrienden van Smash is uitgebreid met 2 nieuwe 



donateurs. Verheugd zijn we met twee nieuwe sponsoren, de firma Ergo van Eelke Westra 
en Abi Adviesgroep van Bert van der Kuijl.  
. 
De zaterdagen werden dit jaar in een nieuw jasje gestoken. De drukbezochte verschillende 
clinics stonden onder de bezielende leiding van Michiel, Ron, Peter Bouten (inmiddels een 
bekende gast trainer voor Smash), Onno en Jos gehouden. Ieder deed op geheel eigen 
wijze, wat in zeer  goede aarde viel bij de deeelnemende leden. Het was alle keren volle bak. 
Helaas kon uiteindelijk één zaterdag niet doorgaan in verband met de extreme hitte. Voor de 
verregende zaterdag bood HBC Smash spontaan een alternatief aan.  
Nieuw komende winter is het buiten tennissen op Pim Mulier. Op deze manier bieden we 
leden, waarvoor T-Line te ver is, de mogelijkheid om toch te kunnen tennissen in de winter.  
 
 
Agenda 
 
6  september  Toerrnooi Diemen 
12 september  Invitatieoernooi bij HBC 
12 september  Officiële huldiging in Utrecht bij de Rabobank voor TEAM NL 2015 

Special Olympics, alleen voor genodigden. 
     
23 september  Open Dag Johan Cruyff Foundation 
26 september  Special Olympics Regionaal  Hoofddorp!
.. september ! Bestuursvergadering 
1  oktober   Start winterseizoen 
24 november  Algemene Ledenvergadering 
20 augustus 2016 25 jarig jubileum op HBC 
 
 
 

Wel en Wee, van de ledencommissie. 
 
In deze laatste maand van het seizoen wil ik de gastvrouwen : Else, 
Natascha en Janny eens extra bedanken.  
Iedere week zijn ze aanwezig, houden de gang van zaken “in hun 
uurtje” in de gaten, controleren of iedereen 
er is, houden de taxi’s in de gaten en 
schrijven wekelijks een kort verslagje, zodat 
bestuur en de andere gastouders op de 
hoogte zijn van alles.  
Dank jullie wel, namens alle leden een 

symbolisch bloemetje. 
 
De laatste tijd komen er regelmatig nieuwe leden en vrijwilligers. 
Helaas is onze voorraad clubshirts op. Zijn er leden of vrijwilligers 
die het shirt in de kast hebben liggen omdat ze het toch niet zullen 
dragen? Mogen we deze dan hebben voor de nieuwe leden? 
 
Martijn Bruijnes vraagt ieder seizoen om gebruikte ballen voor de dagbesteding van 
Rozemarijn, er worden dan weer mooie dingen van gemaakt. Dave Piller gebruikt oude 
ballen voor de sportdag van de van Voorthuysenschool. Van Tineke van Assema van HBC 
heb ik weer enkele dozen ballen gekregen. Zijn er nog meer goede doelen die gebruikte 
ballen kunnen gebruiken? 
 
We hebben weer enkele nieuwe leden, ze stellen zich hier aan jullie voor: 



Chantal, Teyler. Ilona en Laura. 
Ook Daniel wordt lid bij ons, hij 
komt alleen in de zomer spelen. 
 
Fynn heeft besloten om zijn 
lidmaatschap op te zeggen.  
Hij woont in Zoetermeer en de 
afstand wordt bezwaarlijk.  

Jammer, Fynn was altijd een vrolijke noot in de groep. Als Pim Mulier- groep 
hebben we een kaart voor hem gemaakt. Ook Noor komt niet meer, zij gaat verhuizen naar 
Apeldoorn. We zullen je missen, Noor! 
 
Van de vrijwilligerscommissie. 
Bij de winterindeling zullen jullie de namen van Louis Bruynen, Veronica Hankel en Ria 
Brussen als vrijwilligers missen. Louis en Veronica zijn erg ziek en Ria is nog niet sterk 
genoeg om bij ons te trainen. Vrijwilliger John Loerakker is langdurig geblesseerd helaas. 
Saskia, moeder van Noor en invalster als vrijwilliger en gastvrouw, gaat met Noor verhuizen 
naar Apeldoorn. Dank voor alles dat je voor ons deed Saskia, en veel geluk in jullie nieuwe 
woonplaats! 
 
De ledencommissie is bereikbaar: ledencommissie@smash-gtennis.nl 
De vrijwilligerscommissie: vrijwilligerscommissie@smash-gtennis.nl 
 
 

Wie is er jarig de komende twee maanden 
 
Voor alle leden die in juli en augustus jarig zijn; van harte gefeliciteerd 
en een hele fijne dag! 
 
 
 
 

September      
 
04 Ludo Goos en Barry Mens 
09 Sigrid de Kort 
13 Emilie van Adrichem Bogaert 
16 Barbara van Meurs 
18 Wouter Kuster 
20 Chantal Kortekaas 
 
Oktober 
 
02 Ricardo Verhoeven 
03 Bianca Meegders 
10 Peter Roozen 
15 Annemarie Göbel  
16 Esther Albers    
30 Ronald van der Mije 
 
 
 
 
 
 



 
Ik krijg de pen en geef hem door aan….. 
 
Deze keer geen artikel. De tekstschrijver voor september heeft het erg druk 
gehad met andere bezigheden de afgelopen 2 maanden.  
 
 
 

 

 
 
Van onze verslaggever ter plekke Jos 
 
Deze zomer stond in het teken  van de Special Olympics in Los 
Angeles. Alle Smash-leden leefden mee met de prestaties van 
Wesley. Maar het waren niet alleen maar de sportieve prestaties 
waar het om draaide. De transatlantische vliegreis, onderdeel 
uitmaken van een Olympische ploeg, de grootsheid van de USA, 
de gezelligheid in de UCLA (Universiteit van LA) waar Wesley 
speelde, het prachtige weer, ………  Er waren 
alleen maar stralende gezichten te zien. Blije 

mensen, gericht op verbroedering, saamhorigheid!en!nieuwsgierig!naar 
andere culturen.  
Er werd niet alleen getennist op de UCLA, maar voetbal, turnen, volleybal 
en judo vonden ook plaats op het gigantische universiteitsterrein.  
In een verslag van de Nederlandse Gehandicaptenbond stond dat dit soort 
evenementen zo goed zijn voor het vergroten van het zelfvertrouwen van 
onze sporters en hun persoonlijke  ontwikkeling. Ik geloof het graag. Dat 

laatste geldt mijns inziens overigens ook voor 
meegereisde fans. Het is bijzonder om te 
ervaren hoe supporters van andere landen omgaan met 
aanmoedigen.   
 
Hulde aan Eveline Kippuw die de tennisploeg fantastisch heeft 
begeleid. André en John; bedankt voor jullie niet aflatende 
support. En nu maar hopen dat Wesley niet te veel verwend 
(en gewend aan) is geraakt door de luxe van alle ballenmeisjes 
op de baan in Los Angeles.  
 
 

 
 
 
 



 
Van onze tenniscoach Team NL Eveline Kippuw 
 
Op 21 juli vertrok het SO Team NL naar Los Angeles met de KL 601. 
Een vlucht met een oranje tintje dankzij de crew. 
 
We gingen naar onze Host Town, Fountain Valley en werden onthaald als 
kampioenen, terwijl we nog wedstrijd gespeeld hadden. 
De volgende dagen bezochten we het stadhuis, politie en de brandweer en 

het centrum van Fountain Valley.  Fountain Valley heeft ons zo goed opgevangen..Het was 
grandioos. Door de Rotary Club bij Hurlington Club werd ons een lunch aangeboden. Het 
was een geweldige tijd in Fountain Valley samen met het SO 
Team Australië. 
 
Een brandweer en politie-escorte kregen we op weg naar UCLA. 
Het tennisteam verbleef daar samen met het judo-, voetbal-, 
gymnastiek-, en wielrennersteam. 
 
De Special Olympics werden geopend door Michelle Obama 
met de woorden:” Let the games begin”. 
 
Er mogen slechts totaal 4 onderdelen gespeeld worden en als 
coach heb ik gekozen voor 3x single en 1x mix dubbel. 

 
Eerst worden er divisions ( dit is een 
10 match point tiebreak in de single partijen en voor de mix een 4 
matchpoint tiebreak), gevolgd door de final divisions en 
afgesloten met de competition. 
 
De KLM crew was ook aanwezig bij het sluitingsceremonie 
samen met nog vele oranje fans. 
Een verrassing was, dat de crew een lied zong in de pieren van 

Los Angeles voor SO Team NL op 3 augustus. 
Het was een geweldige terugvlucht naar Schiphol. 
 
Op Schiphol gingen we als laatste van boord. 
Het was een emotionele moment om te zien hoeveel familie en 
vrienden ons opwachten in de aankomsthal.  
 
Ik ben heel erg trots op mijn drie kanjers en op alle andere 
sporters. Het maakt niet uit waar je vandaan komt of hoe goed je 
bent in een bepaalde tak van sport, maar dat een ieder op zijn of 
haar manier kan presteren. 
 
Ik wil daarom TV Smash persoonlijk bedanken, dat ik als coach 
dit evenement heb mogen meemaken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zomer toernooi Vogelenzang 12 juli, door Marja 
 
 
Voor de 15e  keer werd Smash warm en hartelijk 
ontvangen door Wim en Ineke Serne op hun park 
te Vogelenzang. 
De opkomst was geweldig, 35 leden, 12 buddy's , 
Ali met haar team, Willem Verbeek, onze 

hoffotograaf en John met de EHBO kist. 
 
Het tennisfestijn werd in een iets ander jasje gestoken. De organisatie had de spelers in 6 
vogelgroepen gedeeld t.w. Zwanen, kanaries, flamingo's, suikervogels, parkieten en 
papegaaien oftewel, wit, geel, roze, groen, blauw en 
rood! 
De leden kregen een waterflesje met daaraan een 
kaartje met foto van de vogel en een ballon in de kleur 
van de groep. 
 
Met zijn allen hebben we genoten van spannende, 
ontwapende en sportieve partijen. De sfeer op de baan 
en op het terras was enorm gezellig. Leuk dat er zoveel 
ouders, opa's, oma's en begeleiders kwamen kijken. 

 
De high tea werd halverwege de middag geserveerd. Mede door goede 
verzorging van Wim, Ineke, Ali, Stien, Marianne, Marga en Bea, ging dat 
er in als koek! 
 
Alle punten werden bij elkaar opgeteld ,de Papegaaien hadden de 
meeste punten en mochten als eerste kiezen bij de 
prijzentafel. 
Aangezien er deze middag alleen maar winnaars 
waren, ging iedereen met een prijs naar huis! 
 
Dank aan allen die Barth en mij deze middag 

hebben ondersteund, in het bijzonder onze assistente Cynthia die met 
het whiteboard rond ging om de volgende partijen aan te kondigen!  
Hopelijk mogen we deze traditie in ere houden. 
 
 
 
 
 

 
Vrijwilligersbijeenkomst zaterdag 22 augustus, door Koja 
 
Om half vier waren de 
meeste vrijwilligers, die 
zich hadden opgegeven 
aanwezig. Koja opende 
de middag met een 
uitgebreid “Dankjewel” 
aan alle aanwezige en 
niet-aanwezige 

vrijwilligers. Dank voor de inzet elke week of 
incidenteel, én voor de flexibiliteit.  



Via Ron Giltaij Janssen zijn we in contact gekomen met Alexander Rutgers.  Deze oud- 
tennistrainer is geïnspireerd geraakt door de Amerikaan  Timothy Gallwey  en bood ons een 
workshop aan met als onderwerp “Inner game”.  Marja stelde hem aan ons voor.  

Gelukkig was er voor iedereen wel een flesje water, 
en daarmee gingen we de baan op. De term “Inner 
game”  betekent, dat een speler tijdens een 
wedstrijd niet alleen tegen een tegenstander strijdt, 
maar ook tegen zichzelf. Tegen het stemmetje, dat 
zegt: “Wat sta je weer te klungelen” of “Stop er maar 
mee, dit wordt niks meer”.  
Een mogelijke manier om hiermee om te gaan is je 
te ontspannen. En dan niet alleen de eerste twee 
slagen, maar consequent. Een andere manier is om 

bij elke activiteit, dus niet alleen bij een wedstrijd, maar ook bv bij het werk,  drie doelen in 
het oog te houden, namelijk “Leren, presteren en plezier”.  Twee uur is eigenlijk te kort voor 
een complete uitleg van het begrip : “Inner game”.  
En de workshop op papier zetten is ook lastig. Je 
kunt een en ander nazoeken op internet. 
Om zes uur was er een drankje met een lekker 
hapje, verzorgd door de feestcommissie. Er heerste 
die middag een plezierige sfeer; er  werd niet alleen 
serieus geluisterd en meegedaan, maar de grappen 
rolden ook over de baan en de borreltafel.  Yolanthe 
sloot de middag af. 
 
 
 
 
 
 


