
	
Van de voorzitter 
 
Beste leden, ouders, vrijwilligers, begeleiders, sponsoren en 
belangstellenden, 
Heerlijk op de bank zit ik te genieten van …….de stilte! Net 
terug van een wervelend sportweekend met 27 tennisatleten 
en 13 begeleiders. Het waren geweldige Special Olympics in 
Nijmegen, waar de emoties van links naar rechts en van 

beneden naar boven vlogen; vreugde, verdriet, spanning, frustratie, 
boosheid, vrolijkheid, enthousiasme, geluk, vermoeidheid, nervositeit, 
opluchting, teleurstelling, tevredenheid, trots. Met elkaar één grote, 
warme Smashfamilie. Ik ben trots op jullie! Dank aan alle buddy’s, 
coaches, John, Janny, Louise en Jos.  Een uitgebreid verslag met 
foto’s houden jullie tegoed. 
 
Ik wens jullie een fijne, zonnige zomer. 
 
 
 
Door een foutje in de regie ontbreekt – helaas – Martijn op de 
bovenstaande groepsfoto van de Olympiagangers. Sorry Martijn! 
Aanwezig was hij zeker! 
Volgende keer sta je er wel op! 
 
 
 

 
Van de bestuurstafel 
 
De evaluatie van de zomerindeling heeft onlangs plaatsgevonden. 
Alle leden en vrijwilligers hebben hun draai weer gevonden en 



tennissen er vrolijk op los. De technische commissie verzoekt de ouders om de 
inhoud van de training aan de vrijwilligers over te laten en hier vanaf de kant geen 
opmerkingen over te maken. Ook – goed bedoelde – adviezen aan de leden graag 
achterwege laten. Dit wordt als storend ervaren en leidt de leden af van het 
tennissen. Uiteraard zijn kreten als ‘wat een mooie bal!’ van harte welkom. 
 
 
Agenda 
 
19 augustus  Bestuursvergadering 
31 juli   Zomertoernooi te Vogelenzang 
16, 23 en 30 juli Tennisclinic HBC 
13 augustus  Tennisclinic Merlenhove 
27 augustus  25 Jarig jubileum op HBC 
 
 

 
Wie zijn er jarig de komende twee maanden? 
 
Voor alle leden die in juli en augustus jarig zijn;  
van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag! 
2 juli   Sabien Bosman 
20 juli   Katrien Hoorweg 
31 juli   Luca Leone 

1 augustus  Niels Zonneveld 
6 augustus  Melissa Kanon 
7 augustus  Rowdy Schavemaker 
13 augustus  Ischa Bronsveld 
15 augustus  Sidney Staalsmid 
17 augustus  René Smits 
25 augustus  Ad de Zwart  
 
 
 
 
  
 

Ik krijg de pen en geef hem door aan……. 
 
Mijn naam is Devlin Verbeek, ik ben 17 jaar en ik woon 
in Nieuw-Vennep. 
Mijn hobby's zijn tennis, crossfit, 
computeren en koken. 
Ik help sinds kort bij zorgmanege Stal 
Starro in Hoofddorp. 

Daar zit ik twee dagen in de week op woensdag en 
zaterdag.  
Daar help ik in de koffiecorner en appeltaarten maken. 
Ik zit op school de Waterlelie in Cruquius.  
Ik geef de pen door aan………..Ad. 



 
Ja maar….., door Artemis 
 
Het lijkt wel een nationale sport te worden; het “ja, maren”. In het 
groot en in het klein. 
Ik weet dan nooit wat mensen precies bedoelen.    
‘Natuurlijk zijn vluchtelingen welkom, maar…’.  
Wat is het dan, denk ik. Zijn ze nu wél of niet welkom?    
 
‘Het was een gezellig toernooi, maar…’.  

‘Ja,  was het nou wél of níet gezellig?’, vraag ik mij 
dan af.   
 
‘Natuurlijk gaat het om het spelplezier,  

 

maar… ik wil wel dat mijn zoon  wint.’ 
Ja, wat wil je nu ……? 

         of            
 
Het bijzondere is dat het doorgaans juist niet de leden zijn die de eigenlijke zin (vóór 
de komma dus) een beperking opleggen. Neen, zij zijn vaak eerlijk en duidelijk in hun 
uitingen. Iets is ‘wél of níet’ zo, zonder voorbehoud. Mooi vind ik dat.  
‘Ik heb lekker gespeeld!’  
‘Het was een leuke middag!’   
‘Hij sloeg een mooie bal!’   
‘Ik vind Smash een leuke vereniging!’  
Punt 
Ik stel voor het ‘maar’ alleen nog te gebruiken om ergens een positief element aan 
toe te voegen. Dus: 
‘Ik heb weliswaar verloren, maar…’ (ik heb héééééééérlijk gespeeld) 

‘Het kwam met bakken uit de hemel, maar…  
Ik ben klaar met schrijven.  
Punt.  
 
 
 
 
 
 
 



Shirtjes 
 
Smash was toe aan nieuwe shirts, 
aangezien  de voorraad was geslonken 
tot nul. Een moment om even bij stil te 
staan, tijden veranderen, zo ook in de 
mode. Vandaar een nieuwe look. En wat 
zien jullie – leden en vrijwilligers -  er 
‘Smashing” uit. 
De oranje shirts met het jubileum logo zijn 
een kadootje aan alle leden van een 
anonieme gever, waarvan ik weet dat 
hij/zij er met volle teugen van geniet om 
jullie in deze frisse en vrolijke oranje shirts 
te zien tennissen. 
 
 
 
De auto rally belevenissen van Frans Hoebee  
 
Rotary Heemstede Bennebroek doneert aan Smash! 
 
Donderdag 21 april stond in het teken van de in ontvangstname van de 
sponsorbijdrage van de Rotary. Een fantastische bedrag van maar liefst € 1.800,00 
waarmee Smash weer verzekerd is van zomertraining. 
 
De setting was prachtig op landgoed Elswout in het volledig gerestaureerde pand. 

Op het bordes werden de honneurs namens Smash 
waargenomen door Marja, Fred en Frans.   
De jaarlijkse autorally, georganiseerd door de Rotary 
kon beginnen. Frans was zo gelukkig mee te mogen 
rijden in een heuse Austin Healy uit 1955. Het 
kaartrijden schoot er wel eens bij in met de gezellige 
causeur Wiet, eigenaar en coureur. Via Duin en 
Kruidberg, Langevelderslag, de bloemenvelden rond de 
Keukenhof en Riche in Zandvoort, waar de 
wedstrijdkaarten gestempeld werden, keerden wij laat in 
de middag weer terug bij  Elswout. Yolanthe en Marja 

stonden ons hier al op te wachten. Hierna  de prijsuitreiking van de rally -  voor ons 
niet zo succesvol - en de loterij. Nee, het wachten was op de uitreiking van de 
sponsorbijdragen en daarbij vielen wij heel erg in de prijzen, samen met een aantal 
andere ideële stichtingen. Allen waren erg gelukkig met de bijdragen, waarmee 
zoveel - en ieder op zijn eigen wijze -doelstellingen kunnen worden vervuld. 
 
Enorm veel  dank zijn wij verschuldigd aan de Rotary Heemstede Bennebroek. Het 
was een prachtige dag, waarin wij allen weer veel contacten hebben kunnen leggen 
met prospects, die Smash een warm hart toedragen. En dat is een heerlijk gevoel. 
 
 



Kidstennis, door Bep Klijn 
 
Afsluiting van de winter op 30 maart bij T-Line met onze 
jongste leden, voor het eerst met diploma en medaille! 
 
Tennissen, pannenkoeken eten, diploma’s en medailles !! 
Wat was het spannend en wat heeft iedereen zijn best 

gedaan. 
Zo is het een super 
mooie en fijne dag 
geworden met 
allemaal gelukkige 
mensen. 
Ik ben helemaal blij 
naar huis gegaan en 
zit nu nóg na te 
genieten. 
Daarom hebben jullie 
van mij allemaal ook 
nog een knuffel 
verdiend! 
Zoals één van de 
moeders zei: ”Om 
deze middag mag 
een strik!” 
 
 
	 	 Een woonplek voor uw zoon of dochter? 
	

		

	
	
	
	
	

																																																																																																																											een	bijzonder	thuis		

																																																																																																															voor	bijzondere	jongvolwassenen	

	

heeft	plaats	voor	nieuwe	bewoners	

	
Een	30er	jaren	vrijstaand	‘eigen	huis’	met	grote	tuin	

in	Hoofddorp,	een	particulier	initiatief	van	ouders	

Voor	negen	jongvolwassenen	van	18	tot	ca	25	jaar	–	vanaf	ZZP4	

24-uurszorg	op	antroposofische	basis	

Samen-wonen,	geborgenheid,	een	eigen	kamer,	

en	zelfstandig	waar	mogelijk	

	

Belangstelling?	kijk	op	www.zilveresdoorn.nl	



		
	
 
 
 
 
 
 
 


