
	
Van de voorzitter 
 
Beste leden, ouders, vrijwilligers, begeleiders, sponsoren en 
belangstellenden, 
 
Genietend van een voorjaarszonnetje, rollen de letters zo uit 
mijn pen. Wat geven die eerste zonnestralen toch – behalve 
warmte - ontzettend veel energie en wat word ik er blij van. 

Gelukkig zijn er meer dingen waar ik vrolijk en warm van word. Zoals van Gerben, 
die mijn lunch verzorgde bij Jansje en mij het gevoel gaf dat ik de koningin was, of 
van Sabien, die vol enthousiasme vertelt dat ze al – na een paar weken op een 
paard te hebben gezeten – in galop gaat. Niet te vergeten van Mary Jane, die mij 
heel vrolijk aankijkt alsof ze helemaal niet doodziek in het ziekenhuis heeft gelegen. 
Oh….. en van Sigrid, die ik tot de tanden toe gewapend zie spelen tegen de mystery 
guest, eigenlijk van al die kanjers die toch maar aan een enkeltoernooi meedoen en 
zomaar alleen op de baan staan. Klasse! Zo zie je maar, dat je tot veel meer in staat 
bent dan je van tevoren had gedacht. Geloof in jezelf en ga door! 
 

Van de bestuurstafel 
 
De jubileumcommissie is fanatiek bezig om de feestdag – 27 
augustus – gestalte te geven. Een vol programma die dag, dus 
zorg dat je uitgerust bent. 
De technische commissie is – samen met de leden- en 

vrijwilligerscommissie – heerlijk aan het puzzelen met de zomerindeling, om er voor 
iedereen weer een uitdagende en gezellige zomer van te maken. 
De toernooicommissie is omgedoopt tot evenementencommissie, zodat het 
randgebeuren van toernooien als het toernooi op zich onder dezelfde hoed valt. 



Louise Worth leidt de commissie en behartigt het technische deel en Janny Koster 
buigt zich over de algemene zaken rondom de toernooien. 
De sponsorcommissie heeft inmiddels twee sponsors binnengehaald voor de 
zomertraining, namelijk de Rotary Heemstede/Bennebroek (met veel dank aan Nico 
van het Nederend) en de ING. Nu nog in spanning naar de hoogte van het bedrag! 
We sluiten af met het bericht dat Onno de zomertraining weer gaat verzorgen. Om de 
week is Onno op HBC en Pim Mulier. 
 
Agenda 
 
4 maart     Buiten tennis TV Bennebroek 
27 maart  Bestuursvergadering  
29 maart  Pannenkoekenfestijn dinsdaggroep 
30 maart  Pannenkoekenfestijn woensdaggroep 
2 april   T-Line toernooi 
6 april   Start zomerseizoen 
1, 2 en 3 juli  SO nationale Spelen, Nijmegen 
27 augustus  25 Jarig jubileum op HBC 
 

 
Wel en Wee, van de ledencommissie 
 
Het is al weer maart!  
Vanaf woensdag 6 april spelen we weer buiten. De zomerindeling is 
bijna klaar en zal jullie binnenkort worden toegezonden per e-mail. 

 
Isa heeft een klasgenootje meegenomen naar de tennisbaan en …..ze 
is lid geworden! 
Welkom Xandra ! Xandra is bijna 14 jaar en heel enthousiast.  
Ze speelt nu om 16.00 uur en gaat in de zomer op tennispark Pim 
Mulier spelen. 
 
Ilona Treffers en Maarten Fehres zegden hun lidmaatschap op voor de zomer. 
Het ‘groepje van Paulien’ dat op tennispark Pim Mulier en in de Fablohal speelde 
moet helaas om gezondheidsredenen stoppen met tennissen. 
Paulien was 25 jaar lid van Smash! 
We zullen Paulien, Leida, Erna en Ruud vast nog weleens zien langs de tennisbaan! 
 
Half januari werd Mary Jane ziek en moest worden opgenomen op de Intensive Care 
afdeling van het ziekenhuis. Gelukkig werd ze snel beter en tennist al weer. Ze deed 
zelfs mee met het enkelspeltoernooi ! 

 
Ook Joan werd ziek en heeft in het ziekenhuis gelegen. Hij is nu weer 
thuis in zijn appartement, heeft hulp en langzaamaan gaat het beter 
met hem.  
Hij doet jullie allemaal de groeten en bedankt voor alle kaarten en 
belangstelling die hij van Smash kreeg. 
 



Ischa blijft last houden van zijn knie na zijn val in de kinderboerderij in november. Het 
gaat de goede kant op, de pijn is weg, maar tennissen zal hij dit winterseizoen niet 
meer kunnen. Jammer Ischa, we missen je!  
 
René S. kon 7 maanden niet tennissen door operaties aan de ogen. Gelukkig kan hij 
nu, met een prisma aanpassing op zijn bril, weer sporten. 
 

Op onze Smash-facebookpagina hebben we nu 66 ‘vrienden’.  
Op deze pagina kan iedereen zijn nieuwtjes en foto’s delen met elkaar 
en daarop reageren. Ook nieuws van de Gehandicaptensport, de 
Special Olympics en andere evenementen bestemd voor jullie, 
proberen we daarin op te nemen.   

27 leden, 13 vrijwilligers en 26 familieleden bezoeken de pagina regelmatig.  
Als je lid wil worden stuur dan een berichtje naar Marijke, dan word je uitgenodigd. 
Natuurlijk krijgen jullie alle Smash-informatie gewoon via de website, de mails en de 
nieuwsbrieven, dus zonder facebook hoef je niets te missen! 
 
Olaf, Guus en Danielle spelen met Jaap wekelijks buiten op tennispark Pim Mulier. 
Natuurlijk regent, vriest of sneeuwt het weleens. Maar de meeste weken wordt er 
hard en met veel plezier getraind! Wekelijks schrijft Jaap een leuk verslag, zodat 
bestuur en gastvrouwen kunnen lezen hoe het met dat groepje gaat. 

 
 
Van de vrijwilligerscommissie. 
 

  We hebben weer een paar nieuwe vrijwilligers mogen inwerken:	  
Pieter van Deudekom, Linda Schiff (de zus van Mary-Jane) en 
Casper Willems willen graag als vrijwilliger meedoen met 
Smash.  

  We hopen, dat zij onze leden met plezier zullen  trainen.  
 
  Helaas is Rob Göbel nog niet hersteld; hij wacht op een operatie 

 
 
 
 

 
Wie is er jarig de komende twee maanden 
 
Voor alle leden die in maart en april jarig zijn; van harte  
gefeliciteerd en een hele fijne dag! 
 
 8  maart  Imra de Wolf 
 9  maart  Rosanne van Kuijeren 
 9  maart  Mary-Jane Speller- Schiff 

   26 maart       Xandra Schipmolder 
   28 maart    Yara Haarsma 

 
02  april  Dana Brouwer 
03  april  Bab Bauer 



09  april  Barry Mens 
17  april  Cynthia Albers 
18  april Danielle Krikke 
22  april Julian de Deugd 
23  april Manon Kromer 
25  april Shobana van Deventer 
26  april Jade Groen 
 
 
 

Pannenkoekenfestijn 
 
Eind maart is het weer zover, dan kan iedereen de berg 
met pannenkoeken weer aanvallen. Ik hoor nu al de 
rommelende magen……… Wie oh wie gaat onze leden 
helpen om die berg op te bouwen?? Beste ouders en 
vrijwilligers………… meld je aan bij Ali Roozen, trek je 
schort aan en leef je uit boven het fornuis!! 
 

Dinsdag 29 maart en woensdag 30 maart is het pannenkoeken eten. Jullie kunnen 
de aanval inzetten nadat je getennist hebt, alleen de leden die om 19.00 uur spelen 
kunnen hun buikje al rond eten voordat ze gaan tennissen. 
 
De ‘koekenbakkers” graag - tijdig - melden bij Ali Roozen:  
023 – 576 36 10 
06 – 12 75 40 23 
benroozen@gmail.com 
 
  

Zaterdag 2 april organiseert T-line, in samenwerking met 
tennisvereniging Smash, weer het jaarlijkse Integratietoernooi 
(voorheen Sacha-toernooi). 
 
We verzamelen tussen 11.15 en 11.30 uur. We spelen dit jaar 

weer in één groep, met alle smashleden “door elkaar heen” twee rondes. Daarna 
spelen we nog twee of drie keer met elkaar. De uitnodiging met alle ins en outs 
ontvangen jullie binnenkort. 
 
 
 
 
Ik krijg de pen en geef hem door aan………. 

 
Ik ben René ben bijna 36 jaar 
Ik ben bijna alweer 4 jaar getrouwd met Rosanne 
En we gaan regelmatig op vakantie naar Grand 
Canaria, daar hebben mijn schoonouders een 
huisje en verder zijn we in Kenia, Dominicaanse 
republiek, Thailand enz. geweest.  
Genoeg verre reizen gemaakt en hopelijk komen 



er nog maar mooie reizen aan.   
En ik werk in de groenvoorziening van paswerk. 
Verder in het dagelijks leven doe ik fitness, voetbal en 
natuurlijk tennis 3x in de week. Dus genoeg in beweging. 
Ik geef de pen door aan………………………Sabien! 
 
 
 
 
 

 
Column 
 
Afgelopen week heb ik ‘Artemis’ bereid gevonden om zo af en toe onze nieuwsbrief 
wat kracht bij te zetten met een column, onder voorwaarde dat ik niet bekend maak 
wie er achter Artemis schuil gaat. Daar heb ik geen moeite mee, voor mij is Artemis  
de godin van de jacht en de maan. 
 

Messen slijpen, door Artemis 
 
Het lijkt er op dat de scherpe-messen-actie van AH gretig aftrek 
vond bij Smash- spelers. Zowel tijdens het Nieuwjaars- als 
Enkeltoernooi werd gestreden op het scherpst van de snede. Bij 
vlagen werd er zo scherp gespeeld dat de scheidsrechters ogen 
en brillen te kort kwamen om te bepalen of een bal al dan niet de 
lijn raakte. Tijd voor discussie.  
Het zal je maar gebeuren. Jij ziet de bal duidelijk ‘in’ en de 
scheidrechter – of nog erger 

…….ook de tegenstander – ziet de bal ‘uit’. Wat te 
doen? Het vloekenboek van John McEnroe 
raadplegen? De betreffende scheidsrechter een 
bestuursfunctie bij Smash toewensen? Met een 
vergrootglas op zoek gaan naar een mogelijke afdruk 
van de bal? Je tegenstander een waardebon voor 
SpecSavers overhandigen? Een  
koude-douche-time-out nemen om even af te koelen? Een half uur lang blijven 
mokken? Of een uur?  
Eén centimeter kan een wereld van verschil uit maken. Winst of verlies? Gelijk of 
ongelijk? Belangrijk of onbelangrijk?  Of gewoon minder scherp spelen?   
Ik ga sponsors zoeken voor een mobiel Smash Hawk Eye.   
 
 
   

 
 
Nieuwjaarstoernooi, door Louise Worth 
 
Op zaterdag 9 januari trapten we het Smash jubileum jaar 
af met een levendig Nieuwjaars toernooi in de Fablo Hal in 
Overveen. Er waren meer dan 53 spelers, 28 buddy’s en 



helpers en veel vrienden en familie om alle deelnemers aan te 
moedigen. Met groot plezier konden we ook veel spelers van 
andere clubs welkom heten: ATV Diemen (2) Komt ‘ie uit 
Hilversum (6), TC. Etten van Etten en Leur (7) en FloVo uit 
Eindhoven (5). 
Alle spelers werden in 5 poules ingedeeld waarna iedereen 3 
wedstrijden speelde in hun eigen poule. De topspelers van 
elke poule wonnen een hele mooie sporttas: Poule A Peter Roozen (Smash)  en 
Thanh Phan (TC Etten) , Poule B Gerben Joustra (Smash), Shobana van Deventer 
(Smash) en Yara Haarsma (Smash), Poule C Bas (ATV Diemen) en Daisy van Steen 
(TC Etten), Poule D Jorg van den Brink (Komt ‘ie) en Sharon Sjouwerman (Komt ‘ie)  
en Poule E Paul Poederbach (Smash), Quint Hanssen (TC Etten) en Rowdy 
Schavemaker (Smash). Onder de muziek van “ We are The Champions”  kregen alle 
spelers een medaille als aandenken aan hun deelname aan dit jubileum toernooi. 

Tot groot genoegen van Mary Jane waren tijdens de 
avond er veel lekkere en gezonde hapjes.  
     
Rond half twaalf ging iedereen moe en voldaan naar huis 
na een sportieve en sociale Nieuwjaars partij! 
Hartelijk dank aan iedereen die bij heeft gedragen om de 
avond tot een succes te maken en in het bijzonder aan Ali 
(catering), Michiel en Jos (wedstrijdtafel), Janny 

(timekeeper) en Irma (fotografe). En tot slot een grote dank je wel aan de 
medewerkers van de Fablo Hal voor alle hulp tijdens de avond! 
 
En hieronder wat leuke opmerkingen van 
verschillende buddy’s! 
‘Ik heb leuk gespeeld met Annemarie’ 
 
‘Niet alles was zoetigheid (ben ik gek op), ook 
gezonde dingen lagen op tafel’ 

 
‘Ik wou graag een 
compliment geven aan 
Sonja, waar ik mee en 
tegen gespeeld heb, voor 
haar sportieve en vrolijke 
gedrag tijdens de wedstrijden ongeacht de stand!’ 

-     
‘De prijsuitreiking duurde ook redelijk kort’ 
‘Leuk die open haard’ 
‘Genoten als scheidsrechter van een partij in poel E. In 
een prachtige wedstrijd wonnen Quint en Joshua met 8-
2 door prachtige rally's over een weer, goed 
volleerwerk en bovenal heel slim en gedegen spel. Je 
kunt ook winnen door de fouten aan de tegenstander te 
laten’.  
      
 



‘Grappig was natuurlijk de openingstoespraak op een tafel 
door Yolanthe, geassisteerd door Jos’. 
‘Boudewijn en Bas van TV Diemen hebben het Toernooi 
als erg leuk ervaren en hebben erg genoten, ook de 
ouders die ik gisterenavond heb gesproken in de T-line 
vonden dat de partijen goed waren ingedeeld en dat ze 
erg hebben genoten, zo ook de leden. 

‘Ik speelde met Ricardo in de poule des doods (denken wij, 
zo zwaar was deze poule). Na de eerste 2 partijen nipt 
verloren te hebben stelde Ricardo voor dan maar een groot 
bier te gaan drinken. En jawel het resultaat was er. In de 
laatste wedstrijd werd de winnaar (de vaste en 
geconcentreerd spelende Gerben) met zijn broer 
verslagen. Net voor de bel beëindigde Ricardo met een 
mooie forehand de partij in ons voordeel. Prachtige bal, 
prachtige partij’. 
     
  

Jubileum Smash enkeltoernooi 13 februari jl., 
 
In de tennishal van Arnolduspark in Hoofddorp werd er gespeeld 
door 23 deelnemers, aangevuld met een mystery guest en een 
aantal vrijwilligers, als coach en/of scheidsrechter. 
 
Het was een bijzonder toernooi omdat gespeeld 
werd zonder begeleiding. De deelnemers 

moesten alleen op de baan hun wedstrijd spelen, maar wat is dat 
enorm goed gegaan! De puntentelling werd bijgehouden door de 
baancoaches. De sfeer was uitstekend, er werd gevochten voor elk 
punt, er werd fantastisch getennist  tijdens de poulewedstrijden en de 
finales waren heel spannend!  
 

Er werd gespeeld in twee categorieën; geel en groen;  
Bij de dames geel is Imra als 1e geëindigd. In een 
spannende finale was zij net te sterk voor Sigrid. 
Bij de heren geel was Frank te sterk voor Luca, maar 
wat werd er mooi tennis gespeeld door de heren. 
In de categorie groen was bij de dames Esther net wat 
sterker dan Shobana en wist Giorno bij de heren te 
winnen van Wesley.  
In de troostfinale heren geel won Marc van Julian en bij 

de troostfinales groen bij de dames Mary Jane van Cynthia en Devlin van Menno. 
Alle winnaars van harte gefeliciteerd, de officiële huldiging vindt plaats tijdens de 
feestavond ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan op 27 augustus bij 
tennisvereniging HBC. 
 
Na afloop kregen alle leden een mooie drinkbeker, beschikbaar gesteld door de 
nieuwe vrijwilliger Casper Willems. Ter gelegenheid van Valentijnsdag had Janny 
ook nog een lekkere verrassing gemaakt voor iedereen; beiden dank hiervoor. Tot 



slot nog even een bedankje aan Peter Bouten van het Arnolduspark voor het 
beschikbaar stellen van de banen, alle baancoaches voor het  
bijhouden van de punten, alle toeschouwers voor het aanmoedigen van de 
tennissers tijdens de wedstrijden en onze gastvrouw van de avond Natascha. Het 
was een super avond, die smaakt naar meer! 
 
De wedstrijdleiding (Michel, Marja en Peter) 
 
 
ABNAMRO toernooi , door André Smit 
 
Samen met Wouter, zijn vader, Paul, Barries en zijn ouders, nog een André, Frank, 
Louise, Monique van Nee hebben we het ABNAMRO toernooi bezocht. Kaartjes had 
ik ontvangen van de bank. 
Na een kopje koffie liepen wij naar het Centre Court, waar de eerste wedstrijd 
reeds begonnen was; Joao Sousa – Roberto Bautista Agut.  Roberto won met 6-7 / 
6-1 / 3-6. 
De tweede single partij die wij hebben gezien was Gilles Muller – Marin Cilic, Marin 
won met tweemaal 6-7 / 6-7. 
De derde single was Vasek Pospisil – Alexander Zverev , gewonnen door Alexander 
met de stand 5-7 / 2-6. 
We hebben ook nog een herendubbel gezien, en wel Jesse Huta Galung / Bart van 
de Berg tegen Jvan Dodig / Mercele Melo (nummer 1 in het dubbelspel). De 
Nederlanders verloren met 2-6 / 5-7. 
Bart van de Berg is een onbekende in 
het Tennis circuit. Bart is een student 
die in het toernooi was gekomen 
omdat hij het afgelopen weekend de 
Supermatch had gewonnen. Hij mag 
zich de beste clubkampioen van 
Nederland noemen. 
Na afloop hebben wij de vele 
winkeltjes en het rolstoeltennis 
bezocht, en zijn we wat gaan eten in 
een van de restaurants.  
‘s Avonds hebben we nog de eerste 
set van Robin Haasse mogen 
bewonderen. 
 
We kijken terug op een zeer geslaagde dag, we hebben genoten. 
  
  
 
 
 
  


