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Van de voorzitter 
 
“Op naar een sprankelende herfst”, waren mijn laatste woorden 
in de vorige nieuwsbrief. Oké, storm en regen hebben we 
gehad – is ook een vorm van sprankelend - . Gelukkig gevolgd 
door volop zonneschijn, geurvolle bossen en kleurrijke bomen, 
waardoor we allen weer wat rustiger worden. 
Eigenlijk net als het begin van het winter tennisseizoen. 

Ondanks dat velen elkaar al jaren kennen, is zo’n eerste keer binnen toch wat 
ongemakkelijk; nieuwe vrijwilliger, andere samenstelling van de groep en een dak 
boven je hoofd. Allemaal dingen waar je onrustig van wordt. En dan na een paar 
weken………….blijkt de vrijwilliger een enthousiaste man, die je een goed gevoel 
geeft, is het groepje eigenlijk heel bruisend en geeft T-Line een beschermd en 
vertrouwd gevoel. Zo keert de rust weder en staan we open voor wat het nieuwe 
seizoen ons gaat bieden. En voor degenen die nog even willen blijven hangen in de 
zomer, zijn er de verslagen en foto’s van de laatste twee toernooien. Ook te zien en 
te lezen op onze website, www.smash-gtennis.nl . 
 
Sportieve groet, Yolanthe 
 

 
Van de bestuurstafel 
 
Op dit moment zijn we bezig met de voorbereidingen voor de 
Algemene Leden Vergadering op 24 november aanstaande, waar 

we onder andere aandacht besteden aan het beleidsplan 2016 – 2020. Graag zien 
we je op de 24e. 



Helaas heeft Anja Kanon zich, wegens privéomstandigheden, teruggetrokken uit de 
jubileumcommissie. Leny Heeremans en Carlo Koopman zullen samen met Janny de 
schouders zetten onder de organisatie van het jubileum. 
16 november wordt in Den Haag de aftrap gegeven voor de SO Nationale Spelen, 
welke gehouden worden in juli 2016 te Nijmegen. Jos Huigen zal Louise Worth 
ondersteunen met de organisatie vanuit Smash. 
Zeer verheugd zijn we met het spontane aanbod van Imco van Gorkum om 21 
november gebruik te mogen maken van de Apollohal te Heemstede. Marja van den 
Heuvel, Fred Loonen, Janny Koster en Peter Bouten zullen aan deze avond gestalte 
geven. 
 
 
Van  de  penningmeester 
 

We  zijn al weer aardig op weg in het winterseizoen.  Binnenkort 
kom ik dan ook de  wintercontributie voor het seizoen 2015/16 
incasseren bij diegenen die  van  de  winter  meedoen  bij  T--line, 
Fablo of Pim Mulier. De  contributie voor het winterseizoen 
bedraagt voor iedereen € 85  zoals 
vorig  jaar  is  vastgesteld  in  de  Algemene  Ledenvergadering. 
Bij de meesten van jullie gaat het via een automatische incasso 
direct bij de bank. Eind november zal ik de halfjaarlijkse contributie 
afschrijven. Zorg ervoor dat je tegen die tijd voldoende saldo op je 

rekening hebt!   
Zij die geen machtiging voor de incasso hebben afgegeven krijgen vandaag 
of morgen van mij een email met betalingsverzoek.   
Ik  hoop  op  een  vlotte  afhandeling.  Bedankt alvast. 
! 
 
Agenda 
 
2   november  Bestuursvergadering 
16 november  Informatieavond Special Olympics nationale spelen 
21 november  Herfstavond in de apollohal 
24 november  Algemene Leden Vergadering 
14 december  Bestuursvergadering 
22/23 december Vrij spelen voor de leden 
29/30 december Vrij spelen voor de leden 
9   januari 2016 Nieuwjaarstoernooi Fablohal 
1, 2 en 3 juli  SO nationale Spelen, Nijmegen 
20 augustus   25 Jarig jubileum op HBC 
 
Kerstvakantie 
 
Onze vrijwilligers staan 50 weken in het jaar klaar voor Smash. Ook zij hebben recht 
op even “vrij zijn van verplichtingen, hoe leuk ze ook zijn”. Dit betekent dat als je wil 
tennissen  op 22/23 en 29/30 december – op je eigen uur- je dit zelf moet regelen.  
Wel graag uiterlijk 16 december melden aan de balie bij T Line of je komt. Zij zorgen 
dan voor de ballen. 
 



Wel en Wee, van de ledencommissie. 
 
Van verschillende leden en vrijwilligers kregen we na onze oproep 
clubshirts terug. Leden of vrijwilligers die geen shirt hebben en het leuk 
vinden om het shirt te dragen bij training of evenementen, kunnen 
contact opnemen met Marijke. Dan kijken we of je maat voorradig is. 

 
In september is Imra bij ons lid geworden. Zij stelt zich met deze foto 
aan jullie voor. Ze vindt het heel leuk bij Smash. 
28 oktober kwam Sidney S. (12 jaar) bij T-line kijken, en hij wilde 
meteen mee tennissen. Hij vond het leuk en zal het een paar weken 
proberen voordat hij besluit om lid te worden. 
René Smits is nu aan beide ogen geopereerd. Het gaat heel goed 
met hem. Zodra hij, na al dat druppelen, niet meer wazig ziet zal hij weer komen 
tennissen.  
Joan is gevallen op zijn werk. Hij heeft een pols gekneusd en een vinger gebroken. 
Het gaat al beter, maar hij kon een aantal weken niet tennissen. Sterkte Joan! 

 
Olaf, Guus en Daniëlle spelen deze winter buiten, op 
tennispark Pim Mulier, onder begeleiding van Jaap 
Groot. Ze vinden het heel leuk en hadden tot nu toe 
steeds goed weer. 
 

 
Op 21 oktober kwam prinses Beatrix bij “Jansje” op 
bezoek!  De prinses opende een fototentoonstelling in 
galerie “de Gang”. De galerie is via de winkel van 
Jansje te bereiken.   
Als medewerker van “Jansje”, kreeg Gerben een 
koninklijke handdruk, reikte Ludo de bloemen aan en 
was ook Cynthia aanwezig. Bianca had een vrije dag. 

 
Sophie tennist al een paar jaar niet meer bij ons, omdat ze tijdelijk 
ergens anders woont. Nu is ze te zien op tv in het programma 
“Down voor Dummies” van Chris Zegers. Als je tijd hebt: 
donderdagavond NPO 1, of kijk naar “uitzending gemist”. 

 
Paulien Hagen kennen jullie misschien niet, maar ze tennist al 25 
jaar bij ons in een apart groepje, tegenwoordig met voornamelijk 
familieleden. Helaas zal dat groepje om gezondheidsredenen op 1 
april gaan stoppen. Paulien is dan 25 jaar lid geweest van Smash, 
we komen daar vast in april nog op terug. 

 
Sigrid en Anja krijgen een nieuwe woning en ook 
Giorno en Ilona verhuisden.  
Veel geluk in jullie nieuwe huisjes! 
 
 
 



 
 
 
Van de vrijwilligerscommissie.!! 
 
Marieke Maier heeft een nieuwe baan! Gefeliciteerd Marieke. 
Helaas kan ze nu niet meer wekelijks bij ons trainen. Misschien kan 
zij later nog eens invallen heeft zij gezegd.   
De dinsdagavondgroep heeft met een bos bloemen en een kaart 
‘afscheid’ van haar genomen. 
 
Er zijn weer nieuwe vrijwilligers bijgekomen:  
Pieter de Wolf, Nico van ’t Nederend, Frans Hoebee en Monique Jordan. Ze zijn heel 
enthousiast en we hopen dat ze een leuke tijd zullen hebben bij onze vereniging. 

 
Helaas zijn er ook zieken onder de vrijwilligers: 
Ilonka van Roon heeft een schouderblessure.  
Mok van Stein wordt geopereerd en zal enkele weken niet 
kunnen trainen.  
Rob Göbel heeft erg veel last van hardnekkige wondroos in 
zijn voeten, en Pieter de Wolf  zal volgende maand een 
behandeling aan zijn rug ondergaan.  
Met Michiel Neeskens gaat het gelukkig weer wat beter.  

Namens alle leden wensen wij hen van harte beterschap! 
 
 
 

Wie is er jarig de komende twee maanden? 
 
Voor alle leden die in november en december jarig zijn; van 
harte gefeliciteerd en een hele fijne dag! 
 
November 
05 november Devlin Verbeek 
10 november Menno de 
Goede en Richard Timmer 

17 november Sidney Piller 
19 november Sonja Bartels 
24 november Nina Schyns  
        
 
December 
04 december Olaf van den Eijnde 
08 december Giorno Eelst 
16 december Bas van Brero  
 
 
 
 
 



  
 

Ik krijg de pen en geef hem door 
aan…….. 
 
Hoi penvrienden,    
     

 
Ik ben Casper, 35 jaar. Ik ben op 
tennis gekomen. Ik zit al 8 jaar op 
tennis. Ik vind het heel leuk met vrienden te tennissen. Ik fiets naar 
HBC met mijn huisgenoten. Dit was mijn pen brief. Ik geef de pen 
door aan……….Luca. 
 
Groetjes van Casper 

 
Invitatietoernooi 12 september, door de ogen van een 
buddy 
 

Een verslag hiervan is best lastig, want ik kwam namelijk ogen te kort. In een setting 
van een zwoele nazomeravond, met een paar spetters, alle tennisbanen van HBC 
bezet met de leden van Smash en hun 
invitees, heerste er een vrolijke bedrijvigheid.  
 
Gestart werd met een warming up, onder de 
bezielende leiding van Peter Bouten. Alleen 
al van zijn enthousiasme en gedrevenheid 
kreeg ik het warm. Daarna konden alle 
spelers zich uitleven in 3 of 4 wedstrijden. 
Wat een partijen! Fanatiek, sportief, lachen, 
traantjes, vallen, opstaan, lange rally’s, unforced errors en de winners. Alles wat bij 
een tennistoernooi hoort. 
Het toernooi eindigde met het ‘rondje om de tafel’, waarbij een aantal leden zo 
enthousiast was dat ze niet meer van de baan af waren te slaan. Dit gold niet alleen 
voor de leden, maar ook onze sponsoren die - aangestoken door het enthousiasme 

van alle “Smashers” - de taak als coach op 
zich namen. Wat een spontane 
samenwerking! 
 



Deze samenwerking liep als een 
rode draad door de hele avond. 
Wedstrijden met wat niveau 
verschil, werden sportief opgepakt 
“de bal is ín hoor! De game is voor 
jullie”. De Smoothies werden vol 
overgave aan de man gebracht 
door Sabien en Melissa. Michiel 
liep rond als wandelend schema; 
zeer handig voor buddy’s die niet 
goed kijken waar ze moeten 
spelen. Ben was weer even in zijn 
vertrouwde functie als 
scheidsrechter. Leden, buddy’s en 
ouders hielden de wedstrijdleider gezelschap, zodat  zijn toch wat eenzame taak op 
deze manier verlicht werd. 
HBC’ers, bekend met de bar, die de handen uit de mouwen steken. En niet te 
vergeten het wakende oog van de gastvrouw. Liet iemand een steekje vallen, dan 
pakte een ander die weer op. 
 
Ik voelde me vereerd dat ik was uitgenodigd voor dit feestje. Met een zeer voldaan 
gevoel ging ik huiswaarts. 
 
Huldiging Team NL Special Olympics 
 
Ter afsluiting van de Special 
Olympics in Los Angeles 
werden alle spelers van Team NL 
op 12 september gehuldigd in 
Utrecht. Wesley en Eveline kijken 
terug op een geweldig 
festijn. Ze vonden het geweldig om 
hier aan mee te doen. En nu, een 
mooie ervaring en herinnering  
rijker. 
 
 

 
Regionale Special Olympics Hoofddorp 26 
september, door dezelfde buddy ogen 
 

Het zijn wel overuren voor die ogen, gelukkig hebben ze genoten! 
Een zonovergoten dag, een gevuld terras, 61 enthousiaste tennissers, buddies, vele 
vrijwilligers als scheidsrechters en 
ballenjongens/meisjes en meelevende 
supporters. En niet te vergeten de 
wedstrijdleiding – Dennis, Janny en 
Jerome – een geoliede machine. Alsof 
ze al jaren met elkaar samengewerkt 
hadden. 



 
En dan de wedstrijden, daar gaat het tenslotte om. 
Verrassend, sportief, gezellig, beladen, 
indrukwekkend, spannend. De gedrevenheid, het 
fanatisme, de spanning, het geluk, het verdriet, de 
opluchting, de sportiviteit, alle emoties waren 
voelbaar op en langs de baan. Wat een sportdag! 
 
Na een flitsende prijsuitreiking door het energieke 
organisatie trio, ging ik met een blij gevoel naar 
huis. 

 
Van de voorzitter: 
 
Het toernooi werd overschaduwd door de plotselinge ziekenhuisopname van Kees 
Rekoert, die alle voorbereidingen voor deze dag had getroffen. Wij wensen hem een 
spoedig en goed herstel. Van harte beterschap, Kees. 
             
En voor de leden complimenten voor de flexibiliteit om te gaan met tegenslagen, 
verlies, wisseling van partners en onverwachte gebeurtenissen. De manier zoals 
jullie dit oppakken en accepteren, verdient een grote pluim! 
 
 

 


