
 
 

Wij stellen ons even aan jullie voor: 
 
Aimée, 21 jaar. 
Vanaf 1 februari 2017 ben ik lid van Smash. Tennis vond ik best moeilijk in het begin, 
maar ik oefen goed en het gaat steeds beter. Overdag werk ik in de Green Canteen 
van het Rudolf Steiner College en in de winkel Santé Rozemarijn. Ik vind het leuk om 
bij Rozemarijn voor te lezen.  
Ik heb 2 jongere zussen, kan piano spelen en houd van klassieke muziek, maar…. ik 
heb het nu veel te druk…. 
 
Emilie, 11 jaar. 
Ik tennis nu 2 jaar bij Smash. Ik heb heel veel plezier. Ik heb 1 jonger broertje van 9 
en tweelingzusjes van 7. Thuis hou ik van knutselen en fietsen. Ook ben ik heel blij 
met mijn ‘Tina’ abonnement. Op 1 april deed ik mee met het lentetoernooi van 
Smash. Ik vond dat een hele leuke dag en hoop nog vaak aan toernooien mee te 
doen. 
 
Isa, 15 jaar. 
Al 3 jaar tennis ik, en ik vind het heel leuk. Ik zit op de van Voorthuysenschool en ben 
dol op Sidney en Xandra, die ook bij mij op school zitten. Ik heb twee hele lieve 
honden, die ik lekker kan knuffelen! Ik speel graag buiten, maar kijk ook graag tv en 
op mijn i-pad. Net als Tijn vraag ik vaak aan Bep wat ze gaat eten…. 
 
Laura, 15 jaar. 



Anderhalf jaar ben ik lid van Smash. Mijn oma brengt mij altijd naar de tennisles. 
“tennis is echt kicken!” De service is heel leuk, maar overslaan vind ik het allerfijnst, 
volleren noemen we politieagentje spelen en ik kan de dubbelhandige backhand 
spelen ! Ook doe ik uit mezelf een warming-up, eerst wilde ik dat nooit.  In maart heb 
ik met oma een buddy-toernooi in Zaandam gewonnen!  Overdag zit ik nog op 
school, ik kan zelf naar huis lopen! 
ik hou van dansen en van skiën. Ik heb twee broertjes. 
 
Robyn, 12 jaar. 
Ik tennis nu tweeënhalf jaar en heb veel plezier. Het contact met de begeleiding is 
erg leuk, wij kunnen samen hard lachen als ik eens mis sla. Ik doe alles met één 
hand en dat gaat steeds beter. Het over- en samenspelen in het laatste kwartier vind 
ik het allerleukst. 
Overdag ga ik naar de mytylschool, ik ga naar de scouting en zit op hockey in 
Bloemendaal. 
Ik heb een lieve hond, een labradoedel. Zij heet Lucky, Ik speel veel met haar. 
Mijn beste vriend is mijn Ipad. Ik heb nog twee broers en een zus. 
In de groep ben ik gek op Teyler. 
 
Sidney, 13 jaar 
Ik ben anderhalf jaar lid van Smash. Tennis vind ik erg leuk, het gaat steeds beter! 
Laatst heb ik een trucje geleerd hoe je met een racket een bal op kan rapen, goed 
he? 
Overdag zit ik op de van Voorthuysenschool. Ik speel graag buiten én binnen. Ik zit 
op hockey en snorkelen. Ik heb twee vrienden: Youri en Jelle, waar ik heel gek op 
ben! Ik zit bij Xandra en Isa op school. 
 
Teyler, 14 jaar 
Bijna anderhalf jaar tennis ik met veel plezier. Ik zit ook op voetbal en speel graag 
buiten. Ik zit bij Emilie en Jamie op school. Ik ben gek op lekker eten, en ga ook 
graag uit eten. Op zaterdag ga ik naar zorgboerderij Zebrazorg in Vogelenzang.  
Ik heb een hond met de naam Beans, en twee grotere zussen. 
 
Tijn, 13 jaar 
Ik tennis twee jaar bij Smash. Overdag zit ik op de mytylschool samen met Robyn. 
Op school lopen we interne stages en daar vind ik het magazijnwerk heel erg leuk. 
Ik hou heel veel van paarden en zit ook op paardrijden. 
Ik heb nog twee jongere zussen en een broertje.  
 
Xandra, 15 jaar 
Ik tennis een jaar bij Smash. Overdag zit ik op school. Ik hou van dansen en zingen. 
Een modeshow vind ik geweldig. Ik heb nog een broer en twee zussen. 
	


