Van de secretaris
Beste leden, ouders, vrijwilligers, begeleiders, sponsoren en
belangstellenden,
Een nieuwe nieuwsbrief. Voor sommigen met veel nieuw
nieuws, voor anderen bevat het misschien ook wel ‘oud’
nieuws. Bestaat dat eigenlijk wel; oud nieuws? En is dit wel een brief? Voor mij wordt
een brief met de hand geschreven en is niet digitaal. Lastig hoor, om de pen voor
één keer van de voorzitter over te nemen.
Ik houd het maar bij ‘brief’ op zijn Engels. Dat betekent ‘kort’.
Veel leesplezier.
Van de bestuurstafel
Na vele jaren tomeloze inzet als lid van het bestuur en de
vrijwilligerscommissie heeft Koja besloten om nu ook het stokje
van de vrijwilligerscommissie door te geven aan Monique Somers.
Met veel geduld, aandacht, wikken en wegen heb je het toch iedere week voor elkaar
gekregen dat er voldoende vrijwilligers op de baan bij de juiste groep stonden. Koja,
heel hartelijk dank voor al je werkzaamheden die je hebt verricht. Gelukkig blijf je als
vrijwilliger actief voor Smash.
Welkom Monique! Zij stelt zichzelf voor, verderop in de nieuwsbrief.

Van de Penningmeester,
Beste leden en ouders, begeleiders,
Het zomerseizoen is weer aangebroken en de contributies moeten
weer worden voldaan. De contributie is onveranderd gebleven op
€ 90 voor een vol seizoen.
Ik breng jullie via deze nieuwsbrief op de hoogte dat TV Smash eind
mei de contributies via automatische Euro incasso zal innen. Dit geldt voor de
overgrote meerderheid van de leden van wie de penningmeester een machtiging
heeft. Zorg ervoor dat je voldoende saldo op je bankrekening hebt en het gaat
allemaal vanzelf.
De leden die geen machtiging hebben afgegeven krijgen zeer binnenkort zoals
gebruikelijk een factuur per email gestuurd met het verzoek voor eind mei te betalen.
Ik hoop natuurlijk op een vlotte afwikkeling waarvoor dank.

Vrienden van Smash,
Beste Vrienden van Smash,
Misschien hebben jullie er al iets van meegekregen maar vorig
jaar leek het erop dat Smash zijn ANBI status tezamen met gehandicapten Sport NL
zou verliezen. Dat zou gevolgen hebben gehad voor de fiscale behandeling van jullie
giften aan Smash. Echter, de belastinginspecteur heeft na ons bezwaar in al zijn
goedheid besloten dat Smash gewoon op de huidige manier verder mag en de ANBI
status behouden blijft. Jullie giften blijven dus van harte welkom en wij hebben weer
mooie projecten op stapel staan waarvoor wij ze heel goed kunnen gebruiken.
Goed nieuws dus en ik wil jullie dan ook via deze nieuwsbrief laten weten dat TV
Smash eind mei weer de jaarlijkse periodieke bijdrage bij jullie zal incasseren via
automatische Euro incasso. Zorg voor voldoende saldo en de rest gaat weer
helemaal vanzelf.
Vriendelijke dank namens onze leden.
De agenda
7 mei
02 juli
15-22-29 juli
30 juli
26 augustus

Bestuursvergadering
NK Assen
Clinics
Toernooi in Vogelenzang
Invitatietoernooi

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!

14 mei
15 mei
20 mei
24 mei
25 mei
25 mei
26 mei
30 mei

5 mei
Gerben Joustra
7 mei
Saskia Duivenvoorden
Hilde Vermin
Laura Kooijman
Jelle Nijssen
Paul Poederbach
Tijn Jacobs
Joep Kerkhoff
Anja Ramakers
Frank Hagebeek

10 juni
13 juni
17 juni
27 juni
27 juni

Lesley van Dam
Guus van Galen
Eugène Speller
Tom Warries
Joan van Zon

Van de ledencommissie.
Wij zijn dringend op zoek naar gastvrouwen en -heren
voor het aankomende winterseizoen.
Kunnen jullie om je heen kijken in je naaste omgeving?
Kennen jullie misschien een zorgzame moeder of oma,
tante of misschien een hippe zus of een lieve buurvrouw of misschien wel een stoere
vader opa broer of neef die het leuk zou vinden om ons team te versterken?
Wij zoeken geen tennistalenten, maar lieve mensen die met plezier een oogje in het
zeil willen houden op onze leden naast de tennisbaan.
Een luisterend oor bieden, iemand naar de taxi begeleiden zijn o.a. de taken van een
gastvrouw/heer.
Zoekt u of uw zus, tante etc. nog een leuke vrijwilligersbaan en heeft u op woensdag
tussen 16.45 en 20.00 een uurtje tijd wilt u dan met ons contact opnemen?
Ook als u nog nadere informatie wilt bent u van harte welkom om te bellen.
Marijke : 06 – 125 521 49
Natascha: 06 – 814 312 95
Het zomerseizoen begon voor een aantal van onze leden helaas met blessures.
Met Luca, Giorno en Sigrid gaat het gelukkig steeds beter.
Frank is gevallen met zijn fiets en moest geopereerd worden. Gelukkig voelt hij zich
nu goed en hoopt na zijn controle in het ziekenhuis spoedig weer te kunnen
tennissen. Bij Joan gaat het wat langer duren en hij wordt deze zomer niet-spelend
lid. Hij hoopt er in de winter weer bij te zijn.
Vanuit Smash; allemaal beterschap gewenst.

Een nieuw item: “Natascha en/of Marijke in gesprek met de leden”. Marijke bijt
het spits af met onze ‘jonkies’.
Wij zijn de jongste groep van Smash.
Om 16.00 uur speelden wij in de winter bij T-line en in de zomer verdelen wij ons
over beide parken in Heemstede en Haarlem noord.

Waarom is jullie groepje het leukst
van alle Smash-groepen?
Xandra en Laura nemen het
voortouw. Teyler houdt zich wat
afzijdig.
Xandra vindt dit interview een goed
idee. Ze vindt het met iedereen leuk
op tennis. Ze krijgen veel
complimentjes en maken vrienden.
Het is gezellig, we kunnen ook wel
eens dollen. Het zijn mooie mensen.
Ze wil iedereen bedanken, ze is blij
met trainster Mirjam.
Aan het eind van het interview houdt ze niet op met iedereen te bedanken, dat het
allemaal zo leuk en gezellig is met elkaar.
Laura vindt Bep heel goed, Monique kan goed serveren, Thera is de beste juf van de
hele wereld en Mirjam is heel lief.
Tijn vertelt dat er soms tegen het net wordt geslagen. Het vangen ging heel goed.
Isa vindt het heel leuk met haar vriendin Xandra.
Aimee vindt het heel leuk en heeft veel plezier.
Emilie vindt dit de beste groep, waar het gezellig is en het beste les wordt gegeven.
Robyn vindt het ook heel leuk en Teyler weet even niets te zeggen.
Les werd gegeven door Bep, Thera, Monique, met om de week ondersteuning van
Onno. De laatste weken was Mirjam er ook bij.
Zij genieten heel erg van deze leuke groep.
De groep heeft een sprong gemaakt, en de meeste kregen veel meer zelfvertrouwen.
Het tennissen reikt veel verder dan alleen sporten, er worden vriendschappen
gesloten.
De ouders zijn heel enthousiast en hebben bewondering voor de begeleiding en de
tennislessen!
De groep stelt zich graag aan jullie voor, nieuwsgierig? Kijk dan op onze website.

Monique Somers stelt zich voor.
Tja, dan beloof je dat je je wil inzetten voor de
vrijwilligerscommissie van Smash vanaf 1 april en dan
krijg je meteen de opdracht jezelf voor te stellen…….
Hoe zal ik dat nu eens doen….
A. Aandacht (dat krijg ik graag maar geef ik ook
graag), administratief medewerker (wat ik sinds 2005 ben) en van Annika,
mijn 31 jarige dochter.
B. Badminton (al 35 jaar mijn eerste sport die nu langzaam de eerste plaats moet
delen met de tennis).
C. Consciëntieus en van Chris, mijn 28 jarige zoon.
D. Doorzetter (ook in moeilijke tijden ga ik door) en Direct (soms misschien iets
te… J )
E. Enthousiast (vooral in de omgang met mensen) en van Eindenhout, mijn eigen
top tenniscluppie sinds 15 jaar.
F. Flutromans, mijn favoriete leesvoer ter ontspanning.
G. Gevoelsmens en Gek (ik hou van verkleden, gekkigheid en gezelligheid).
H. HBO/J de opleiding die ik met veel plezier heb afgemaakt na mijn VWO.
I. Interesse in anderen, Impulsief en Initiatiefrijk.
J. Joy, mijn jongste zoon van 27. Een trotse moeder van 3 kanjers van kinderen
ben ik!
K. Kinderopvang, waarin ik bijna 30 jaar heb gewerkt van leidster met baby’s,
dreumesen en peuters tot aan Leidinggevende van 1 tot meerdere
dagverblijven en Naschoolse opvang.
L. Luna, mijn maatje thuis, mijn kat.
M. Mensenmens
N. Netjes en No-nonsense daar hou ik van.
O. Ochtendmens en Oma (van twee kleinkinderen inmiddels….. zo mooi!)
P. Een Positief mens, maar ook een Perfectionist en Planner.
Q. Qui-vive (soms zou ik wel eens meer ‘lay back’ willen zijn… wie weet leer ik
dat nog eens )
R. Romantisch (daar hou ik van), Representatief (dat vind ik belangrijk) en
Reanimatie (die cursus doe ik elk jaar weer om eventueel mensen in nood te
kunnen helpen).
S. SMASH wat me zoveel voldoening geeft, maar ook van Sociaal mens. (dat
probeer ik te zijn)
T. Teamspeler en van Thee, mijn favoriete drankje ’ s morgens, ‘s middags en ’s
avonds!
U. Uitvoerig (kort maar krachtig is niet mijn sterke kant), uitdagend en
uitnodigend.
V. Vrijwilligerscommissie en vakanties naar verre landen (prachtig om te doen!)
W. Wonen, in mijn huidige huurhuisje in het Ramplaankwartier waar ik heel happy
mee ben.
X. Xenofiel (soms moet je woorden opzoeken en kom je op mooie termen,
volgens het woordenboek: “welgezind jegens vreemdelingen en/of
buitenlanders” ) Ik laat graag iedereen in zijn waarde, iedereen verdient in
mijn ogen een kans op geluk.

Y. Yahtzee, ik hou namelijk van spelletjes doen met vrienden en familie.
Z. Zonaanbidster en Zorgzaam, beiden niet weg te denken bij mij. En van Zin,
want zin heb ik zeker om ook deze zomer weer te genieten van alle mede
vrijwilligers en deelnemers van SMASH. Samen met jullie gaan we het weer
goed regelen allemaal voor iedereen en vooral veel lol hebben hoop ik samen.
Tot op de baan of op een ander evenement bij Smash.
Van de technische commissie
Het is alweer mei en we spelen ondertussen alweer een
maand buiten. Wij hopen dat jullie het naar je zin hebben met
je nieuwe groepsgenoten en natuurlijk de begeleidende
vrijwilliger(s). Ondanks dat de zomer pas net is begonnen, is
de technische commissie al bezig met het winterseizoen. Wij
melden jullie nu vast dat:
We alleen nog op de woensdag gaan spelen en wel in de Tline hal van 16.00 tot
20.00 uur én in de Fablohal van 17.00 tot 19.00 uur.
Wij wensen jullie een goed zomerseizoen toe en vergeet je niet in te schrijven voor
de clinics die tijdens de zomervakantie zullen plaatsvinden.
Pannenkoekenfestijn
Het enthousiasme van de koekenbakkers was niet te stuiten.
Niet alleen de Smashleden en vrijwilligers hebben hun buikje
rond gegeten, ook de jongens en meisjes van de manege en
de koestal (van Sein) hebben ervan genoten. Met dank aan
Sabien, Irma en alle pannenkoekenbakkers.

Ik krijg de pen en geef hem door aan…..
Trainer bij Smash, een van mijn leukste hobby's en dat zegt Ted
Verberne.......
Getrouwd met Yvonne en samen hebben wij een dochter en een
kleindochter van 17 jaar.

Van Martijn kreeg ik het vriendelijk verzoek om de pen te hanteren en daarna door te
geven, dank je Martijn!
Inmiddels geef ik al weer een aantal
jaren met heel veel plezier
tennistrainingen in Heemstede. Het
plezier komt zeker door de groep die
ik les mag geven. Het is een
voorrecht dit samen te doen met
Janneke en tijdens de laatste
'binnen' periode met Louise.
Daarbij niet vergetende meerdere
trainers die zo vriendelijk zijn, indien
nodig in te willen vallen. Monique,
Remco, André en vele anderen.
Kortom het is de prima sfeer die wij met zijn allen waarmaken en ervaren.
Onze groep van het afgelopen seizoen ; Martijn, Manon, Ronald, Rosanne en
Mandy.
De huidige 'buiten' groep bestaat uit ; Martijn, Manon en Rosanne, Mandy is in een
ander lesuur ingedeeld. (Succes Mandy!!!)
Een leuke enthousiaste en leergierige groep.
Fantastische leden om mee samen te werken. Daarnaast nog zoveel andere leden
waarmee een vriendschappelijke band is ontstaan.
En ten slotte de belangrijke technische tennis begeleiding van ons aller Onno.
Het is die warme band waardoor dit een van mijn leukste hobby's is en nog graag
jaren wil blijven doen.
Andere liefhebberijen zijn golfen, lezen, muziek beluisteren, de natuur, wandelen
langs het strand in de winter en tijdens storm, reizen, cultuur, en............lekker eten.
En zoveel veel meer, veel meer.
Nog steeds kom ik tijd tekort, als er een pil zou bestaan........die slapen vervangt zou
ik zeker 2 X zoveel meer tijd hebben voor de mooie dingen in het leven.
En daardoor meer tijd voor elkaar hebben.
Wat zou dat fijn zijn........
Hierbij geef ik de pen met genoegen door aan :
Laura, uit de groep van Bep...

Diplomatennis, door Monique Somers
Een test waarbij alle kids weer hebben laten zien hoe ze
gegroeid zijn met tennissen.
Tijdens dat laatste uur kan elk kind punten halen bij het goed
terugslaan van een aantal forehands, backhands en het mooie
‘Stop politie’ oftewel volleren aan het net. Maar ook het serveren
en samenspel met anderen testen we dan nog eens. En wat
gaan ze elk jaar vooruit!

Het was ook dit jaar voor Onno, Bep, Thera, Mirjam en mij weer prachtig om die
trotse kinderen te zien en ze hun
welverdiende punten te geven.
Zelfs de pas 1 ½ maand eerder
gestarte Aimee liet zien dat ze in
korte tijd snel groeit en geniet van
het tennissen. Zij kreeg haar eerste
diploma Balvaardigheid.
Daarnaast spatte het enthousiasme
van Tijn, Isa en Robyn ervan af.
Serieus gingen ze aan de slag om
hun punten te verzamelen.
En dat eigenwijze maar met plezier
terugslaan van de bal door Laura,
Xandra en Sidney zorgde natuurlijk
ook voor spelvreugde.
Met daarnaast dan weer de ongebreidelde energie van Teyler en ook de volle inzet
van Emilie (beiden soms wat eigenzinnig, maar nu volop in de competitie om de
punten te halen).
Wat deden ze allemaal goed hun best en wat was Emilie blij met haar hoge aantal
punten. Niet alleen behaald bij al die oefeningen, maar ook omdat Emilie zo vreselijk
goed ballen kan opruimen en oprapen tussendoor.
Al die kanjers verdienden hun diploma slagvaardigheid dan ook dubbel en dwars.
Niet alleen wij als team waren trots, maar ook alle ouders/oma’s die erbij waren.

Lentetoernooi, door Henk van Loon
Het tennisfestijn vond plaats op 1 april j.l. bij T-Line, met Onno
Mantel als gastheer en bijgestaan door Louise en Janny.
Er waren zo'n 30 deelnemers en een tiental vrijwilligers die vooral
als teller fungeerde. Het idee is,dat een goed spelend lid speelt met
een mindere god(in).
En dat pakte heel leuk uit want er waren veel mooie en spannende
partijen. Zeker ook omdat de vrijwilligers als een soort vliegende
keep de gaten op de baan dichtten.
Gestart werd natuurlijk met de warming up, gevolgd door wat tennisoefeningen onder
leiding van gevorderde leden. Wat een enthousiasme.
Voor de inwendige mens was prima gezorgd: limonade met taart en als lunch soep,
broodje kroket en andere broodjes.
De winnaars werden gefotografeerd met een enorme beker.
Je zult toch zo'n beker moeten vullen met champagne en
dan opdrinken!
De leden die op de 2e plaats eindigden kwamen op de foto
met een enorm groot racket.

Sommigen konden dat racket amper vasthouden, laat staan dat ze er mee zouden
kunnen tennissen.
Iedereen ging voldaan naar huis met een ijsje en een nuttig presentje van K-Swiss.
We kijken terug op een zeer geslaagd toernooi met dank aan Onno, Louise, Janny,
K-Swiss en de vrijwilligers.

