Van de voorzitter
Beste leden, ouders, vrijwilligers, begeleiders, sponsoren en
belangstellenden,
Ondanks alles wat er het afgelopen jaar in kleine – en in grote
kring gebeurd is, zijn we het nieuwe jaar weer ingegaan. Als ik
2015 – in gedachte - de revue laat passeren, komt er een
gedichtje van Toon Hermans boven borrelen:
Vandaag is de dag.
Hij komt maar één keer,
morgen dan is het
vandaag al niet meer.
Niet zeuren, geniet
van het leven, het mag
maar doe het vandaag,
want vandaag is de dag.
Namens het bestuur, wens ik jullie een liefdevol 2016!
Van de bestuurstafel
In november hebben wij – voor de eerste keer –
verantwoording afgelegd aan de leden cq. vertegenwoordigers
over het afgelopen jaar. Met dank aan het gegeven vertrouwen

gaan wij met veel plezier en volop energie het nieuwe jaar in. Met als speerpunt dit
jaar het zilveren jubileum van Smash. Samen met de jubileumcommissie zijn we al
druk bezig. Tja met wat…………….dat houden we nog even voor ons. Wel van
belang voor iedereen is dat het jubileum niet op 20 augustus maar op 27 augustus
zal plaatsvinden. Dan zijn de meesten weer terug van vakantie.
Marijke heeft tijdens de laatste weken van het jaar iedereen weer aangemeld bij de
Gehandicapten Sport Nederland. ‘A hell of a job’ en dat tijdens de feestdagen!
Vers van de pers: Nico van het Nederend neemt het stokje over van Ron Giltay
Jansen en gaat de technische commissie bemannen.
Agenda
9 januari
13 februari
14 februari
4 maart
2 april
1, 2 en 3 juli
27 augustus

Nieuwjaarstoernooi Fablohal
single toernooi Arnolduspark
Bestuursvergadering
Buiten tennis TV Bennebroek
T-Line toernooi
SO nationale Spelen, Nijmegen
25 Jarig jubileum op HBC

Wel en Wee, van de ledencommissie.
De ledencommissie en vrijwilligerscommissie wensen iedereen een
gezond en sportief tennisjaar!
In de vorige nieuwsbrief schreven we dat Sidney S. (12 jaar) lid wilde
worden. Hij stelt zich met deze foto aan ons voor.
Sidney heeft veel plezier op de tennisbaan en is heel trots op zijn
clubshirt van Smash.
Charlotte zit niet goed in haar vel op het ogenblik, heeft even een
time-out genomen wat tennissen betreft. Misschien zien we haar deze
zomer weer terug. Dat betekent ook dat Else, haar moeder, helaas
even geen gastvrouw kan zijn. Heel jammer!
Gelukkig hebben we de moeder van Jade, Sylvana, bereid gevonden
deze taak om 16.00 uur over te nemen.
Ook René van Eeken tennist niet meer tot april. Hij heeft rugklachten waar hij voor
wordt behandeld. Sterkte gewenst René !
Ilona is een poosje afwezig, we wensen haar beterschap.
Voor komende zomer hebben we gastvrouwen nodig op tennispark HBC en Pim
Mulier. Daarom nu vast de vraag of ouders even willen nadenken of zij deze taak in
het speeluurtje van hun kind op zich willen nemen. De taak is in het kort: aanwezig
zijn als aanspreekpunt, taxi in de gaten houden en een kort verslagje schrijven.
Ook andere ouders of vrijwilligers worden uitgenodigd om te reageren.

Stuur even een mail naar de ledencommissie@smash-gtennis.nl als je er iets voor
voelt, dan nemen we contact met je op.
Van de vrijwilligerscommissie.
Ilonka van Roon en Charles van der Lugt kunnen door hun
werkzaamheden helaas niet meer wekelijks bij ons trainen als
vrijwilliger. Wij danken hen voor hun inzet in de afgelopen
jaren!
Rob Göbel en Pieter de Wolf zullen de komende weken niet
altijd kunnen trainen om gezondheidsredenen.
Namens alle leden beterschap gewenst!
Ria Brussen traint weer bij ons na lange tijd afwezig te zijn geweest door ziekte. We
zijn heel blij dat ze er weer is!
Als commissies gaan we al weer denken aan de indeling voor de zomer.
In de tweede helft van januari krijgen jullie een brief (mail) met een invulformulier.
We hopen dat iedereen dan zo snel mogelijk hun wensen en mogelijkheden aan ons
door wil geven, zodat wij op tijd kunnen gaan puzzelen.

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

01 januari Robyn Giesselink
10 januari Wesley Witteman
20 januari Rene van Eeken
27 januari Martijn Bruijnes
28 januari Joshua Diseraad
04 februari Maarten Willemse
08 februari Isa Kröner
13 februari Charlotte van de
Blankevoort
22 februari Marc Overwater
24 februari Marijn Mombarg
27 februari Leendert Albers

Ik krijg de pen en geef hem door aan……….
Ik ben Luca Leone en al sinds mijn negende Lid Van Smash. Ik
heb er al deze jaren met veel plezier gespeeld. Graag vertel ik iets
over mijzelf.
Ik ben 34 Jaar en ik woon sinds 8 1/2 jaar in Ecocura met 7
vrienden en vriendinnen. Ik werk 4 dagen bij het Team ‘Tuin
Onderhoud’ van de Hartekamp. Wij doen onderhoud op allerlei
plekken, maar ook op het terrein van de Hartekamp. Ook werk ik nog 1 dag bij de
Kinderboerderij ‘t Molentje in Heemstede. Daar verzorg
ik al 15 jaar de dieren en het terrein. Mijn hobby’s zijn
naast tennissen; fietsen, muziek luisteren van onder
andere Marco Borsato, het licht bedienen en soms DJen op onze disco,
sportieve vakanties of
rondreizen maken en naar
de bioscoop gaan.
Met de kerstdagen was ik
bij mijn ouders. Eerste
kerstdag gingen we naar
een balletvoorstelling in het Muziektheater in
Amsterdam en daarna uit eten. De tweede dag waren
er een paar pakjes onder de boom en gingen we
gezellig gourmetten/racletten.
Ik geef de pen graag door aan……………...Rene Smits.

Tennisplezier op 13 februari
Zaterdagavond 13 februari mag Smash -via Dennis
van de Special Olympics - van de Arnolduspark hal in
Hoofddorp gebruik maken!.
Ter ere van ons 25 jarig jubileum gaan Michel
(Admiraal ) en Peter (Bouten ) een enkelspel toernooi organiseren.
Alle leden zijn van harte welkom mee te doen, er zijn coaches aanwezig om met de
telling te helpen, je spelt echter alleen en zonder buddy.
De uitnodiging wordt binnenkort verstuurd, maar hou deze avond alvast vrij in
de agenda!
Wij zijn reuze benieuwd wie van jullie de nieuwe kampioenen worden!

Buiten tennissen op 4 maart
Wie heeft er zin in een winterse tennisavond in de
buitenlucht bij TV Bennebroek?

Vrijdagavond 4 maart vanaf 17.30 uur kunnen we een balletje slaan. Géén toernooi,
gewoon gezellige potjes! En – tegen betaling – een heerlijke maaltijd bereidt door
Dorien. Wil je meedoen meld je dan bij Yolanthe:
voorzitter@smash-gtennis.nl of 06 – 229 773 59 of op woensdag bij T-Line.

Herfsttoernooi 21 november Apollohal, verslag van een
ballenraper.
Zo leuk is dat, om als ballenraper van baan 1 naar baan 4
te lopen, ballen te verzamelen en weer terug te huppelen
naar baan 1. Ik heb zoveel gehoord en gezien! De avond
begon met een teleurstellende mededeling dat Peter Bouten, onze vrolijke
gasttrainer, verhinderd was. Hij zou wel voor een goede vervanger zorgen.
Nou…………dat heeft hij zeker gedaan. Niemand minder dan Sinterklaas! En hij kan
nog tennissen ook; oké wel met een ontzettend groot racket. Met net zoveel
enthousiasme en betrokkenheid als Peter, stuurde de Goed Heiligman de leden en
vrijwilligers aan. En ik maar ballen rapen………
Ricardo: “Wat bent u snel, Sint. Ik zag u net nog in Wijk aan Zee”.
Bab had het idee dat hij deze man ergens van kende: “Oh ja, die man komt uit
Spanje”.
Mary Jane: ”Zo’n grote verrassing had ik echt niet verwacht”.
Hoogtepunt was toch wel dat Sinterklaas zijn mijter verloor,
nadat die geraakt werd door een bal.
Sint Nicolaas had helaas nog meer werkbezoeken op het
programma en werd afgelost door………….. ja hoor, daar
was ‘ie toch: Peter Bouten.
Er werd daarna - in verschillende samenstellingen – nog
heerlijk getennist. Ik mocht zowaar met een van onze
toppers spelen. Flink aan de bak, geweldige partij
gespeeld en geleerd dat ik tegen toppers de bal niet zo
netjes moet aanspelen.
In een spetterende finale won Lesley van André en heeft
de “round the table” wisselbeker mee naar huis genomen.
Hartelijk dank Ymco, Marja, Fred, Janny, Jos, Willem, John
en Piet.
Zoals één van de moeders zei: “Wat is dit een feest om mee te mogen maken”. Daar
sluit ik me graag bij aan.

