Van de voorzitter,
Beste leden, ouders, vrijwilligers, begeleiders, sponsoren
en belangstellenden,
Geen woorden van mij, wel van Egbert Reijnen, oud bestuurder van Dr. Leo Kannerhuis.
Zoals ik ben
Kon je kijken door mijn ogen
Dan zou je weten
Kon je horen met mijn oren
Dan zou je weten
Kon je voelen zoals ik ben
Dan zou je weten
Weten wat het is voor mij, autisme
Weten wat het vraagt van jou, autisme
Misschien begrijp je dan wat het is mij te zijn
Weten wat het is mij te zijn
Zo anders dan schijnbaar begrepen worden
Schijnbaar omdat je denkt te weten
Denkt te weten wat anders zijn is
Denkt te weten wat ik wil

Denkt te weten wat ik kan
Denkt te weten wat ik mag
Als jij mij zou zijn
Dan zou ik weten dat je begrijpt
Dan zou ik weten dat je weet dat ik niet jou wil zijn
Maar begrepen
Zoals ik ben.
De agenda
15-22-29 juli
30 juli
21 augustus
26 augustus

Clinics
Toernooi in Vogelenzang
Bestuursvergadering
Invitatietoernooi

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
20 juli
31 juli
1 augustus
6 augustus
7 augustus
13 augustus
15 augustus
17 augustus
25 augustus

Sabien Bosman
Katrien Hoorweg
Luca Leone
Niels Zonneveld
Melissa Kanon
Rowdy Schavemaker
Ischa Bronsveld
Sidney Staalsmid
René Smits
Ad de Zwart

Ik krijg de pen en geef hem door aan…….
Mijn naam is Laura Kooijman en speel nu twee jaar tennis bij Smash.
Ik woon in Haarlem. Ik zit nog op school, De Schelp, en loop stage bij
Paswerk.
Ik draag silversplints. Dat zijn zilveren ringen om mijn vingers. Zij
zorgen er voor dat mijn vingers niet uit de kom gaan. Nu kan ik mijn
tennisracket goed vast houden en karretjes duwen en dienbladen
vasthouden.
Ik heb een vriendje en die heet Laurens. Hij speelt ook tennis en hij drumt en hij
speelt toneel en hij is DJ en zingt daarbij.
Ik speel graag met Barbies en hou van chillen in mijn eentje.

In de voorjaarsvakantie ga ik skiën met mijn vader en moeder
en broertjes en de vrienden uit Raalte. Ik krijg dan altijd les van
Mandy. Ik kan goed skiën.
In de zomer ga ik naar Frankrijk, naar camping Magnesse. Ik
zet mijn eigen tentje in de schaduw. Ik ga daar spelen met mijn
vriendinnen uit Beverwijk, Amber en de Nagelhoutjes. Ik ga
daar ook crossen door de bossen en barbecuen en 's avonds
bij het kampvuur zitten met marshmallows. Dat is heel gezellig
met z'n allen. In de bar gaan we feesten.
Fijne zomervakantie allemaal!!
Ik geef de pen door aan ……………………Cynthia en Ricardo, mijn tennismaatjes.

Van de ledencommissie.
Na Joan, Leendert en Bab heeft nu ook Eugène
de leeftijd van 60 jaar bereikt.
Van harte gefeliciteerd Eugène!
We hoorden dat je een geweldig feest hebt
gehad.
Wat blijven we toch allemaal lekker fit bij Smash.
We hebben nu al vier 60 plussers!!!
Marijke en Natascha zullen de gastvrouwtaak
van Janny Koster van de zomer op zich nemen.
Helaas heeft nog niemand gereageerd op onze
oproep in de vorige nieuwsbrieven: er zijn
dringend gastvrouwen/ heren nodig in het
nieuwe seizoen!
Als jullie, als ouders zelf deze taak niet een
uurtje per week kunnen uitvoeren, willen jullie
dan om je heen kijken in je naaste omgeving?
Kennen jullie misschien een zorgzame moeder, oma, tante of misschien een hippe
zus of een lieve buurvrouw of wellicht 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.
Aangeboden: een leuke vrijwilligersbaan op woensdag tussen 15.45 en 20.15 uur
gedurende een uurtje!
Lijkt het u leuk, 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

En toen was het ………2 juli!
En toen …… moesten wij héél vroeg op.
En toen …… gingen we met 17 spelers naar het NK tennis in Assen, in een door de
RABO bank gesponsorde bus.
En toen …… werd het Wilhelmus gespeeld.
Wat een geweldige dag was het. Op alle niveaus werd er getennist. Met grote rode
ballen, oranje ballen, groene ballen en voor de toppers ook met snelle gele ballen.
Jamie was wel de meest kleurrijke speler van de dag. Samen met Ton Koningen (die
niet alleen een goede chauffeur is maar ook
op de tennisbaan zijn mannetje
staat) speelde hij met het hele palet aan
ballen. En dan ook nog maar nét verliezen
van een koppel dat het niet zo nauw nam met
de voorgeschreven kleur. Klasse, hoor!
Wat een genot om Barry en Chantal samen te
zien mixen. Wat een titanenstrijd tussen
Joshua en Luca. Wat een prachtige
backhands van Imra. Wat een gedrevenheid
van Casper. Wat een prijzen weer.
Wat een dag!
En toen…… gingen we moe,
voldaan, trots, de teleurstelling over
een verloren partij in Assen
achterlatend, weer terug naar huis.
Dank je wel, Louise, voor je
geweldige organisatie, dank aan de
buddy’s Frans en Ton voor jullie
steun op de baan, dank aan
ouders/begeleiders, en last but not
least dank aan onze geweldige
spelers van Smash; Bab, Barry,
Casper, Chantal, Frank, Guus, Imra,
Jamie, Joshua, Julian, Luca, Mandy, Marc, Priscilla, Rowdy, Wesley en Wouter.

Natascha en Marijke in gesprek met
Leny en haar team
Hoewel de mussen van het dak vielen was
er niets van te merken op de baan bij Leny
en haar mannen. Weer of geen weer Barry,
Marc en Richard staan iedere woensdag
trouw klokslag 19:00 op de baan bij HBC.
De mannen tennissen al jaren met heel
veel plezier bij Smash.
Wij zijn benieuwd wat voor antwoorden zij zullen geven op de volgende vragen……
- Wat vinden jullie van de Tennisvereniging?
Barry zei vol enthousiasme: “ik vind gewoon alles leuk”. Marc vindt alle toernooien
van Smash geweldig en Richard is van mening dat gewoon het tennissen al goed is.
- Hoe vinden jullie het team waarin je deze zomer speelt?
Een goede combi vonden ze alle drie.
- Wat vinden jullie het leukst om te oefenen tijdens de les?
Voor Marc en Richard maakt het niet zo veel uit wat er geoefend wordt tijdens de les,
maar Barry gaf aan dat hij het leuk vindt als de backhand en forehand tijdens de
trainingen geoefend worden.
-

Natuurlijk ook een vraag voor Leny, wat vindt zij van haar team?

Leny hoefde daar niet lang over na te denken, ze zei meteen: “ik heb een
enthousiast team”.
-

En dan natuurlijk de hamvraag…..Wat maakt jullie het leukste team van
Smash?

Wij zijn het leukste team omdat wij sportief zijn.
Terwijl wij weg liepen dachten wij nog even na over het team van gedreven Leny,
afwachtende Richard, bescheiden Marc en honderduit pratende Barry. Wat een
saamhorigheid in het team.
Mooi om dat te zien.

