
	
Van de voorzitter 
 
Beste leden, ouders, vrijwilligers, begeleiders, sponsoren en 
belangstellenden, 
 
Woensdag 6 april, het raast, het tiert, de wind gaat giga te 
keer en daarbij vliegen de spetters om de oren. Huh, het is 
toch voorjaar…..tijd om weer lekker buiten te tennissen? 

Wat een onrust op de eerste dag. Daarnaast geconfronteerd worden met heftige 
gebeurtenissen. Jonge mensen, in de bloei van hun leven, zomaar weggerukt. We 
maken het allemaal mee. Onrechtvaardig, het klopt niet, evengoed het gebeurt. Het 
zet ons met beide benen op de grond. Relativeren. Waar gaat het om? Leef 
vandaag, tel je zegeningen en geniet! En dan word ik zo blij van jullie, degenen die 
weer en wind trotseren en op deze onstuimige dag met een glimlach, handschoenen, 
sjaals, hoedjes en petjes gewoon de baan op gaan om eens lekker tegen een bal te 
slaan!  
Ik wens jullie allen een heerlijk zomerseizoen. 
 

 
Van de bestuurstafel 
 
Louise en Jos hebben de organisatie van de Special Olympics te 
Nijmegen op zich genomen. Achter de schermen zijn ze daar al 
een paar maanden mee bezig. De eerste mededelingen staan in 

deze nieuwsbrief.  
Ali Roozen heeft besloten om de activiteitencommissie per direct te verlaten. Wel zal 
ze de catering voor het toernooi te Vogelenzang nog verzorgen. Ali, hartelijk dank 
voor je goede zorgen de afgelopen 25 jaar. Je hebt aan de wieg gestaan van Smash, 
met enthousiasme en inzet geholpen aan de opbouw. 



Er gebeurt nog meer achter de schermen en wel door de jubileumcommissie. Janny, 
Leny en Carlo zijn met van alles en nog wat bezig. Nieuwsgierig? Zorg dat je er 27 
augustus bij bent! 
18 april heeft het bestuur met de commissieleden om de tafel gezeten. Het was een 
intense avond, waar in alle openheid het reilen en zeilen van het bestuur werd 
besproken. Middels open communicatie en respect voor een ieders mening willen we 
met elkaar de doelstellingen van Smash realiseren. 
 
 

Van de sponsorcommissie 
 
We zijn de eerste maanden van 2016 onverwacht zeer succesvol 
geweest bij het verkrijgen van incidentele donaties. Zoals al eerder 
gemeld heeft het ING fonds maar liefst € 5.000,00 ter beschikking 
gesteld  en alsof dat nog niet genoeg was heeft de Rotary Road Masters 
voor Smash nog eens  

€ 2.300,00 opgebracht. 
Wat een gezelligheid donderdag 21 april op 
landgoed Elswout bij deze Rotary Road 
Masters; een gastvrij ontvangst, een fijne en 
zonnige rally en dat alles voor onder andere 
onze leden van Smash. Onze hartelijke dank 
voor jullie inzet en opbrengst!! In de volgende 
nieuwsbrief een uitgebreid verslag van Frans, 
die als genodigde mee mocht rijden. 
 
Eind mei zullen de jaarlijkse donaties van 
onze Vrienden van Smash weer automatisch 
geïncasseerd worden. Als Vriend van Smash hoef je daar niets voor te doen maar de 
penningmeester verzoekt dan in ieder geval voldoende saldo op de rekening te 
hebben. 
 
 
 
Agenda 
 
16 mei  Bestuursvergadering 
1, 2 en 3 juli  SO nationale Spelen, Nijmegen 
31 juli   Zomertoernooi te Vogelenzang 
16, 23 en 30 juli Tennisclinic HBC 
6 augustus  Tennisclinic Merlenhove 
27 augustus  25 Jarig jubileum op HBC 
 
 
 

Wel en Wee ,   van de ledencommissie. 
 
Natascha Diseraad, een vertrouwd gezicht, gaat samen 
met Marijke de kar trekken van de ledencommissie. Als 
moeder en gastvrouw al zo bekend met Smash.  



 
 
Ischa tennist weer gelukkig, het gaat  
goed met hem.  
Joan is nog herstellende, maar met hem gaat het ook steeds beter. 
 
De nieuwe gastvrouwen,  

Ellen Kröner om 17.00 uur bij HBC  en  
Sandra Haarsma om 18.00 uur bij HBC, zijn erg enthousiast.  
 
Ze houden alles in de gaten tijdens jullie speeluur.  
Als je vragen hebt kan je naar hen toegaan, zij hebben het antwoord    
of vertellen je bij wie je moet zijn met je vraag. 
 
Dat geldt ook voor  
Janny Koster om 19.00 uur bij HBC,  
Sylvana Groen om 17.00 uur bij Pim Mulier  
 Koja Mekkelholt om 18.00 uur bij Pim Mulier. 

 
Marijke Smits is regelmatig aanwezig en zal invallen bij afwezigheid van een van de 
gastvrouwen. 
 
 
Koja en Marijke namen afscheid van het  “groepje van 
Paulien”, met een bos bloemen en fotocollage, als herinnering. 
 
Reactie van Paulien:“ Nogmaals hartelijk bedankt  voor alles 
wat jullie gedaan hebben. De bloemen en de collage met  
foto's . Ik heb het tennissen altijd heel leuk en fijn gevonden. 
We komen beslist nog langs hoor. 
Nou de groetjes van ons: Erna en Leida en Karin en Ruud en 
van mij, Paulien.” 
 
 
SO Nijmegen, door Louise en Jos 
 
Na maanden van (in)spanning en voorbereiding is het bijna zover. Op 1, 2 en 3 juli 
mogen de degenen die zich hebben aangemeld voor de Nationale Spelen laten zien 
waarvoor jullie zo hard hebben getraind. De Special Olympics 2016 barsten los op 
vrijdag 1 juli. Wij kijken er ontzettend naar uit om zo’n 30 Smash leden in actie te zien 
tijdens een feestelijk sportweekend!   
Op vrijdag 1 juli in de loop van de ochtend, vertrekken alle deelnemers (spelers, 
buddies en begeleiders) met de bus vanaf HBC naar Nijmegen. 
 
Om vast een tipje van de sluier op te lichten……. het algehele programma ziet er als 
volgt uit:  
  
Vrijdag 1 juli 2016:  
13.00 – 16.00 uur   Ontvangst en inchecken Special Olympics Dorp  



16.00 – 18.30 uur   Diner Heumensoord en aansluitend vertrek per bus                     
                     of met wandel3daagse naar Goffertstadion (dat gaan wij doen!)   

18.30 – 19.30 uur   Opstellen defilé  
19.30 – 21.30 uur   Openingsceremonie Goffertstadion 
  
Zaterdag 2 juli 2016:  
10.00 uur                Start wedstrijden: divisioning (naar prestatieniveau ingedeeld in        
    categorieën) 
12.30 uur                Lunch op sportlocaties  
17.00 uur                Diner Olympics Dorp  
19.30 – 21.30 uur   Feestavond 
  
Zondag 3 juli 2016:  
10.00 uur                Start wedstrijden: finales  
12.30 uur                Lunch op sportlocaties  
16.00 uur                Prijsuitreiking op sportlocaties  
17.30 uur                Sluiting per sportlocatie 
  
De kosten voor het evenement zelf, overnachtingen & maaltijden in het Olympisch 
dorp bedragen € 95,00 (zonder overnachting € 70,00). Voor het (deels gesponsorde) 
busvervoer naar Nijmegen v.v. vragen wij een eigen bijdrage van  € 10,00. 
Binnenkort zullen de leden van onze penningmeester een factuur ontvangen. 
Kaarten voor de openingsceremonie zijn verkrijgbaar via: 
toernooi@smash-gtennis.nl 
 
  
Na 11 juni -  de zogenaamde accreditatiedag - zullen wij een bijeenkomst 
organiseren om spelers, begeleiders, ouders en fans nader te informeren. 
  
  

 Wie zijn er jarig de komende twee maanden? 
 
Voor alle leden die in mei en juni jarig zijn; van harte  
gefeliciteerd en een hele fijne dag! 
 
5 mei  Gerben Joustra 
7 mei  Saskia Duivenvoorden 

11 mei Devlin Verbeek 
14 mei Hilde Vermin 
15 mei Laura Kooyman 
20 mei Jelle Nijssen 
24 mai Paul Poederbach 
25 mei Tijn Jacobs 
25 mei Joep Kerkhoff 
26 mei Anja Ramakers 
30 mei Frank Hagebeek 
 
10 juni  Lesley van Dam 
13 juni  Guus van Galen 
17 juni  Eugène Speller 



27 juni  Tom Warries 
27 juni  Joan van Zo 
 
Ik krijg de pen en geef hem door aan…… 
 
Mijn naam is Sabien Bosman, ik ben 18 jaar en ik woon 
in Hoofddorp. 
Ik heb een oudere zus, haar naam is Ilse en ze studeert 
in Leiden. 
Mijn hobby's zijn tennis, knutselen en kleuren. 
Ik heb een hond, haar naam is Balou. Balou is een 
Engelse cockerspaniël. Ze is bijna 9 jaar oud, 
maar nog steeds druk en ondeugend. 
Sinds augustus 2015 werk ik als zorgboer bij de manege 
"De Cruquiushoeve". 
Als zorgboer heb ik verschillende taken: konijnen en 
paarden eten geven, stallen uitmesten, de paarden naar 
de wei brengen en de moestuin verzorgen.  
Op dinsdag heb ik paardrijles. Ik heb het op de manege erg naar mijn zin.  
Mijn lievelingspaard is een Fjordenpaard en zijn naam is Hegdal. 
Ik geef de pen door aan………..Devlin! 
 
 
 
Integratietoernooi T-Line, door Frans Hoebee 
 
Op zaterdag 26 maart vond het jaarlijkse ‘Integratietoernooi’ plaats bij T-Line.  Onno 
was de gastheer, bijgestaan door organisatietalent Louise, en een groot aantal 

enthousiaste vrijwilligers en ouders. 
 
Een frisse start; de fitness lessen van Patricia in de bovenzaal, 
waarbij onze tennissers de spieren konden losmaken en 
volledig "in shape" de banen op konden. Ik zelf  ben er nog stijf 
van.  Door de trainingen van Onno lag het niveau van onze 
leden aanzienlijk hoger  dan bij de aanvang van het seizoen;  
en dat is waarvoor wij het allemaal doen: spelers, vrijwilligers 

en bestuur. Hulde dus aan jullie allen!  In alle  categorieën 
hebben wij  mooie partijen  gezien, met  veel verrassende 
prijswinnaars.. Annemarie speelde zo vast als een huis, (talent 
overgenomen van vader Rob?). Esther ontwikkelt zich steeds 
meer als een echte winnaar. Met haar 1e plaats maakte Saskia 
haar vriend  Ludo apetrots Een welverdiende kus viel haar ten 
deel.  
Maar er kon er maar één  de super winnaar zijn en dat was.....Mary Jane. Mary Jane, 
wat heb jij goed getennist en je na een moeilijke seizoenstart goed  ontwikkeld! Jij 
hebt niet alleen de meeste games gemaakt, maar  tevens extra punten ontvangen 
voor de inzet in de fitness ruimte van Patricia. Ik zag  Eugène glunderen.  
  



Bijgestaan door haar dochter Sabien, verrichtte Janny Koster 
Spartaans werk door leden en aanhang met loten te stalken. 
Resultaat: een topopbrengst van € 450.  Door veel bedrijven 
en particulieren waren  prijzen ter beschikking gesteld.  
  
Wij kunnen terugkijken op een geweldig en gezellig toernooi in 
een goede sfeer. Onno, Louise, vrijwilligers, Janny, KSwiss, 
Gerben en Sven, sponsoren, …..allen wil ik namens Smash 

hartelijk bedanken. Op nu naar het zomerseizoen op de banen van HBC en Pim 
Mulier. Hard blijven trainen en goed naar Onno luisteren, dan komt alles goed!   
Tot het volgende topevenement! 
 
 
 
Pannenkoekenfestijn,  

Het was weer een dolle pannenkoekboel 
de laatste twee dagen van het 
wintertennis! 
Dank aan alle pannenkoekenbakkers! De 
leden en vrijwilligers hebben er van 
genoten. 
 
 

 
 
Laatste nieuws: Top avond in Bennebroek dd. 29 april jl. 
 
In verschillende samenstellingen werden er uiteindelijk 3 – 
fanatieke - rondes gespeeld, onder een blauwe hemel met 
veel wind. Ach, wind is af en toe lastig, het mocht de pret niet 
drukken! Gecombineerd met de geweldige pastamaaltijd die 
Dorien van Eijk bereid had, overheerste het gevoel van ‘wie 
doet mij wat”. 
 
 
	
	


