
	
	

	
 
 

 
Van de voorzitter 
 
Beste leden, ouders, vrijwilligers, begeleiders, sponsoren en 
belangstellenden, 
 
De zomermaanden bij Smash waren goed gevuld met 
activiteiten. Drie goed bezochte clinics bij HBC onder de 
bezielende leiding van Peter Bouten, Dick Suijk en Michel, een 
zomertoernooi bij TV Vogelenzang op uitnodiging van Wim en 

Ineke Serné en als klap op vuurpijl een zonovergoten jubileum bij HBC. Hoe zo, een slechte 
zomer? 
In deze nieuwsbrief genieten we nog even na van sport, spel. Smash culinair en het feest. 
 
 

Van Marijke 
 
Tja, en dan ben je opeens Lid in de Orde van Oranje-Nassau, heeft de 
burgemeester een prachtige onderscheiding opgespeld, zijn er bloemen, is er 
een trompettist, veel applaus en felicitaties. Opeens is er een groot deel van je 

familie aanwezig!  
Je staat in het Haarlems dagblad en in alle weekbladen, soms zelfs op de 
voorpagina. Er komt een felicitatie van de commissaris van de Koning in je 
brievenbus. Ik heb het allemaal niet zien aankomen! De verrassing was dan 
ook erg groot! 
Het is fijn om zoveel waardering te voelen ! 
Maar de waardering geldt voor alle bestuursleden, ouders en vrijwilligers 
met wie ik in al die jaren heb samengewerkt, ik deed het niet alleen: we 
deden het samen. Ook voor hen is een stukje van deze Koninklijke 
onderscheiding bestemd! 
Natuurlijk heb ik jarenlang heel veel tijd gestoken in de organisatie van onze vereniging, het 



is en was mijn hobby, mijn passie en mijn drive. Gelukkig kreeg 
ik er thuis alle ruimte voor.  
In 1995 stelde ik mezelf tot doel, dat ik van het kleine 
trainingsgroepje dat Smash toen was een echte g-
tennisvereniging wilde maken met alles erop en eraan. Ik begon 
met het eerste invitatietoernooi op tennispark HBC in 1995. In 
1997 werd ik in het bestuur gevraagd. En nu bij ons 25 jarig 

jubileum kunnen we zeggen dat het doel is bereikt: we zijn een echte  
g-tennisvereniging met alles erop en eraan, en met net dat beetje extra dat onze leden zo 
hard nodig hebben. We zijn één grote familie geworden in al die jaren, en een familie laat je 
niet zo maar los….. 
Sinds twee jaar hebben we nu een nieuw enthousiast bestuur, 
dat natuurlijk voor vernieuwing en modernisering zorgt. Soms is 
dat ook nodig. De zorg voor onze leden zal echter altijd blijven: 
normaal wat normaal kan, en speciaal wat speciaal moet. 
Ik hoop dat ons “kluppie” nog lang zal blijven bestaan. 
Rest mij nog een dank uit te spreken aan iedereen die heeft 
meegewerkt om dit  jubileumfeest tot zo’n groot succes te 
maken. We zullen nog lang nagenieten! 
 
Agenda 
 
4 oktober   start winterseizoen dinsdaggroep T-Line en Pim Mulier 
5 oktober   start winterseizoen woensdaggroep T-Line en Fablohal 
6 oktober  bestuursvergadering 
29 november  Algemene Ledenvergadering 
 
Van de ledencommissie. 

 Wat een geweldige optredens zagen we bij het jubileumfeest. 
Sommige van jullie bewogen nog meer dan op de tennisbaan! 
Maar op de tennisbaan is natuurlijk ook geen muziek…. 

 Iedereen heeft keurig op tijd zijn wensen en mogelijkheden voor 
het winterseizoen doorgegeven. Dankjewel allemaal. 

 Marijn heeft haar lidmaatschap opgezegd. Wij vinden het jammer, 
Marijn is een gezellige meid en ging steeds beter spelen. We 
zullen je missen, Marijn. Ze blijft in conditie want ze gaat naar de 
sportschool heeft ze gezegd! Marijn, als jij je ooit bedenkt: je bent 
welkom hoor! 

 Hilde en Melissa spelen deze winter niet, zij spelen alleen in de zomer. 
 De laatste tijd worden er af en toe bidons of andere dingen vermist op de tennisbaan. Als 
we dan zoeken zijn ze per ongeluk in andermans tas gekomen. Wij denken dat het 
handig is als ieder zijn naam zet op bidons, petten, shirts enzovoort. Dan weten wij zeker 
van wie alles is. 

 Esther heeft meegedaan met de ‘Droomwolk’ van Stichting de Baan. Haar wens kwam 
uit, ze kreeg een complete make-over en nieuwe kleren. Volgens Leendert was ze heel 
mooi!!! 

 In deze laatste nieuwsbrief van het zomerseizoen danken wij alle gastvrouwen. Door 
jullie is er altijd een aanspreekpunt aanwezig tijdens de training en worden de taxi’s in de 
gaten gehouden. 

 Namens alle leden ook dank aan het bestuur en alle vrijwilligers voor de grote inzet deze 
zomermaanden. Zonder hen kan Smash niet bestaan! 

 
 
 
 



Van de vrijwilligerscommissie: 
Na de inventarisatie onder de vaste vrijwilligers en de leden wordt er nu 
druk gewerkt aan een mooi speelschema. Lucy Perey deelde mee, dat ze 
als vrijwilliger met de training wil stoppen, wegens steeds terugkerende 
rugpijn. Jammer voor ons. Lucy is sinds 2003 actief geweest als 
vrijwilliger, eerst ’s zomers en ’s winters, later alleen in de winter. Lucy, 
heel erg bedankt voor je inzet en je opgewekte deelname aan onze 
training. Lucy  groet alle leden en wenst iedereen veel plezier met het 
tennissen.  
 

 
Wie zijn er jarig de komende twee maanden? 
Voor alle leden die in september en oktober jarig zijn;  
van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag! 
4 september  Ludo Goos 
4 september  Barry Mens 
9 september  Sigrid de Kort 

13 september  Emilie van Adrichem Bogaert 
16 september  Barbara van Meurs 
18 september  Wouter Kuster 
20 september  Chantal Kortekaas 
 
2 oktober  Ricardo Verhoeven 
3 oktober  Bianca Meegdes 
10 oktober  Peter Roozen 
13 oktober  Teyler Wenckebach 
15 oktober  Annemarie Göbel 
16 oktober  Esther Albers 
30 oktober  Ronald van der Mije 
 
 

Zilveren Jubileum  
 
Onder de gouden hemel, in de zilveren zon, tennissen, 
knutselen, lachen, dansen, zingen, feesten de Smashers, hun 
ouders, vrijwilligers er vrolijk op los. Niels, als heuse 
vlaggenhijser, samen met de 
burgemeester, de toast van Bas, het 
fenominale optreden van Mary Jane en 

Eugène, het ontroerende lied van Sonja, de spannende finale tussen 
Barry en Giorno en dan al die op en top glamourous ladies and 
charming men. Jullie waren geweldig! En wat hebben we heerlijk en 
gevarieerd gegeten tijdens de ‘Smash Culinair’. Het ene hapje was nog 
lekkerder dan het andere. Voor alle koks maak ik een diepe buiging. 
 
Dank aan Leny, Carlo, Marja en Fred voor jullie inzet, enthousiasme en 

creativiteit. Echter zonder 
Janny had deze dag er toch 
anders uitgezien. Zij was de 
dieselmotor en denktank. De 
entourage, fourage, 
activiteiten, de logistiek, 
finishing touch, aan alles heeft 
ze gedacht. Samen met de 
commissieleden en de vele 



vrijwilligers hebben jullie ervoor gezorgd dat we nog lang met veel plezier aan deze dag 
zullen denken. 
Een zilveren jubileum met een goud randje. 
 
 
 

Zomertoernooi 
 
Op zoek naar de mede organisatoren van deze dag: Ted 
Verberne en Jan Klinkenberg. 
Voor Ted was het een ontdekking, leerzaam en een 
bijzondere ervaring. Leuk om vanuit 
een andere invalshoek de leden en 
vrijwilligers mee te maken. “Maar 

zonder Janny, met haar schat aan kennis, ervaring en improvisatietalent, 
zou ik een rotdag hebben gehad!” 
Jan vond de wedstrijdindeling een lastige klus en was blij met de steun 
van Janny en Ted. Door de goede instructies van Janny, de 
samenwerking met Ted en Fred liep het gesmeerd. “Kortom erg 
leuk om samen met collega vrijwilligers aan meegewerkt te 
hebben”.  

Met de complimenten van Ted en Jan aan 
iedereen die aan deze dag zijn of haar 
steentje heeft bijgedragen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Zomer Clinics  
 

 
 
Deze zomer hebben we weer drie sportieve en leerzame tennismiddagen gehad bij HBC. 
Er was veel animo want de clinics van vorig jaar zijn zo goed bevallen dat de leden elkaar 
hebben aangemoedigd zich dit jaar weer in te schrijven. Wekelijks hadden we vijf banen vol 



bezet. Iedereen was uitgenodigd mee te doen. 
Zaterdag 16 juli was in handen Peter en Michiel, geholpen door Janneke, Monique en Marja. 
De 23ste  juli was de trainer van het eredivisie team van 
Zandvoort te gast. Dick Suijk verzorgde met Peter, 
Barth, Fred, Casper en Michel deze zonovergoten 
middag. 
De laatste zaterdag, de 30ste, was Peter er weer en nu 
met zijn vriend en gasttrainer Roy uit Hoofddorp. 
Michel, Barth, Monique, Marja completeerden de 
vrijwilligers. 
Er werd wekelijks in groepjes van 4 een parcours 
gelopen over 5 banen, op iedere baan was een andere 
oefening uitgezet. Het laatste half uur gingen de 
rackets achter de rug en werd er een wilde mix 
gespeeld. 
Maar de kers op de taart was toch iedere zaterdag 
weer - Round the Table - met veel aanmoedigingen 
vanaf de supportersbank. Michel won tweemaal. Niet 
alle vrijwilligers blijken het concept te snappen.  
 
Na afloop werd er met elkaar nog iets gedronken en gesnoept van het lekkere Turkse brood 
met kaas, olijfjes, nootjes en chips verzorgd door Irma, Janny en Monique. 
De zomer clinics zijn gegroeid tot populaire evenementen waar Peter Bouten een enorme 
bijdrage levert aan de gezelligheid en zeker ook aan het niveau van de oefeningen. 
Hartstikke bedankt Peter en natuurlijk ook alle andere vrijwilligers die hebben meegedaan. 
We gaan er volgend jaar zeker mee door. 
 
 
 

Van Ben Roozen 
 
In ons particulier wooninitiatief voor 8 personen in Heemstede ( waar ook 
onze 
zoon Peter Roozen woont) is een plaats vrijgekomen door het vertrek 
van 1 bewoner. 
Profiel   :  M/V leeftijd ca. 25-50 jaar 
                Dagbesteding buitenhuis gedurende 5 dagen 

Indicatie : CIZ VG 3 of VG 4 
Plaatsing gaat in overleg met onze zorgverlener. 
 
Info : Ben Roozen  tel.023-5763610  Email : benroozen@gmail.com	


