Van de voorzitter,
Beste leden, ouders, vrijwilligers, begeleiders, sponsoren
en belangstellenden,
Het was zo heerlijk ruim twee weken in Friesland, dat ik
totaal geen zin had om naar huis te gaan. Ik wilde maar één ding: terug naar het
noorden, naar de rust, de ruimte, lekker op de fiets en niets aan mijn hoofd.
En dan op woensdag bij HBC zie ik weer blije gezichten op de tennisbaan, heb ik
gezellige gesprekken met jullie en dan denk ik:
“Blij dat ik weer thuis ben”!

Van de bestuurstafel
Het NK Assen was het laatste toernooi voor Louise Worth, dat zij
namens de Smash heeft begeleid. Commissielid en de
toenemende zorg voor familieleden was niet meer te combineren. Aan beide kan ze
niet de aandacht geven die ze zelf zou willen. Louise, dank je wel voor al je
inspanningen, je zorgvuldigheid, en het kunst en vliegwerk waarmee je er iedere keer
weer voor zorgde dat de toernooien op rolletjes verliepen.

De tijd gaat snel, aankomende november zit de termijn voor Fred en Michiel erop.
Fred stelt zich herkiesbaar als penningmeester en Michiel zal het bestuur – helaas gaan verlaten. Voor de bestuursfunctie heeft Nico van het Nederend zich aangemeld.
Uiteraard zijn andere kandidaten voor beide functies uitgenodigd om zich
beschikbaar te stellen. Graag melden bij Jos vóór eind oktober:
secretaris@smash-gtennis.nl
Michiel blijft zich – gelukkig – inzetten voor de technische commissie.
Datum voor de ALV is nog onder voorbehoud.
De agenda
3 september
9 september
2 oktober
.. november
28 november

toernooi Nieuw Vennep
toernooi Diemen
bestuursvergadering
vrijwilligersavond Apollohal
ALV

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
4 september
9 september
13 september
16 september
18 september
20 september
29 september

Ludo Goos
Barry Mens
Sigrid de Kort
Emilie van Adrichem Bogaert
Barbara van Meurs
Wouter Kuster
Chantal Kortekaas
Priscilla Beeksma

2 oktober
3 oktober
10 oktober
13 oktober
15 oktober
16 oktober
30 oktober

Ricardo Verhoeven
Bianca Meegdes
Peter Roozen
Teyler Wenckebach
Annemarie Göbel
Esther Albers
Ronald van der Mije

Ik krijg de pen en geef hem door
aan…….
Mijn naam is Cynthia Albers. Ik heft een
leuke vrind hij heet Ricardo.Ik ga vogent
jaar verhuiszen 2018. Ik ga ook op
dinsdagavont naar de heereduinen IJmuiden zwemmen met
Ricardo en Cynthia. Ik zat ook op school op deschelp gezeten.
Ik werk bij Jansje. Ik sta in de winkel mensen helpen cadotjes
inpakken voor mensen. Ik ben 24 jaar. Mijn hobies zijn

dansen en singen. Dat wei leuk dingen doen Ricardo en
Cynthia. Ricardo en ik gaan in oktober uiteten, dan zijn wij
vier jaar sammen. Ik ben een keer dagje uitgegaan met
Ricardo en Cynthia en mijn schoonmoeder. Ik ga met
Ricardo en ik op vakansie. Smash patijtje met Onno
treening geeven en Bart is een leuke treener en Ricardo en
Leendert.
Ik geef de pen door aan………………………………..SASKIA

Van de ledencommissie.
Wat gaat dat zomerseizoen toch snel !
Alle leden hebben hun wensen voor het winterseizoen
aan ons doorgegeven, de technische commissie
probeert een leuke indeling te maken. Jullie horen het
binnenkort! Fijn dat jullie zo snel reageerden op ons
formulier!
Hilde, Sigrid, Dana, Joan, Melissa en Jade hebben aangegeven dat zij deze winter
niet zullen spelen!
Miki is een meisje van 12 jaar, zij heeft enkele keren meegetraind op tennispark Pim
Mulier. Ze wil heel graag lid worden. Welkom Miki !
Het is ons nog niet gelukt om ouders, grootouders, tantes, ooms, buren, neven of
nichten te vinden die een uurtje gastvrouw/heer willen zijn.
Gelukkig hebben we de gastvrouwen van afgelopen winter: Ellen, Annelies,
Natascha, Koja en Marijke, weer bereid gevonden om deze taak te vervullen
komende winter. We zijn daar heel blij mee. En…. er heeft zich ook een vrijwilliger
gemeld die deze taak misschien op zich wil nemen!
Namens alle leden danken we de gastvrouwen van deze zomer
voor hun inzet iedere week weer! Dank aan Annelies, Koja, Ellen,
Marijke, Janny en Natascha !
6 september is er geen training voor Smash op tennispark HBC. Op
tennispark Pim Mulier wordt er gewoon gespeeld. Ook Onno is weer terug van
vakantie!
Woensdagmiddag 20 september is er weer de Open Dag van de Johan Cruijff
Foundation in het Olympisch Stadion in Amsterdam. De middag is van 12.00-15.45
uur. Altijd leuk. Zie voor verdere informatie: www.cruyff-foundation.org
Smash organiseert geen vervoer of begeleiding. Mogelijk kunnen ouders met elkaar
afspreken.

Clinics, door Nico van het Nederend
Afgelopen juli
zijn er weer drie
clinics
georganiseerd
op tennispark
HBC onder
enthousiaste leiding van Peter
Bouten. Deze clinics zijn
bedoeld om de
tennisvaardigheden te
verbeteren en daarvoor had
Peter op alle banen
verschillende oefeningen
uitgezet. De opkomst was
weer zodanig groot dat we
elke clinic 4 a 5 banen vol
bezet hadden. Als vanouds werden alle middagen afgesloten met het onder de leden
en vrijwilligers zeer populaire spel “Round the Table”. Als laatste nam Lesley de
wisselbeker mee naar huis (deze is inmiddels in het bezit van Menno gekomen
tijdens de sponsor/vrienden avond, nog gefeliciteerd Menno).
Dankzij de inzet van Peter Bouten en veel vrijwilligers en natuurlijk de leden zelf,
waren het weer zeer leerzame, sportieve en vooral gezellige middagen. Ook dankzij
de verzorging van de heerlijke hapjes na afloop door het team “Janny”, waarvoor
veel dank.
Iedereen hartelijk bedankt en tot volgend jaar!

Zomertoernooi 2017, door Janny Koster
Zondag 29 juli: wat een prachtige zonnige dag, wat
geweldig dat wij wederom welkom waren bij TV
Vogelenzang, wat een grote opkomst en……..wat een leuk
toernooi was het weer.
Onder leiding
van Ineke Serné bleek ook de – dit
jaar nieuwe - keukenploeg in staat ons
een heerlijke lunch voor te schotelen.
De wedstrijdtafel liep op rolletjes. Op
de banen niets dan plezier en onze
Onno zorgde voor de perfecte
afsluiting met het spel ‘Round the
table’.
Ik vond het een zeer geslaagde dag
en bedank eenieder die aanwezig

was!!
En…..oh ja, de uitnodiging voor volgend jaar hebben wij al weer binnen:
Zondag 29 juli 2018
Noteer het maar vast in je agenda.
Vrienden van Smash enthousiast over Invitatietoernooi
Op zaterdag 26 augustus
vond het invitatietoernooi
plaats. Voor Vrienden en
Sponsoren van Smash is
dit jaarlijks een unieke
gelegenheid om een kijkje te nemen in de
Smash-keuken.
Of het nu óp de baan was of aan de zijlijn ………
alle vrienden konden aan den lijve ervaren wat
voor een geweldige leden wij hebben, hoe goed
er getennist wordt, welk een plezier wij
met elkaar beleven en hoe goed hun geld
wordt besteed.
De opkomst was enorm (alle banen
bezet), de kleine hamburgers exquise,
hun grote broers overheerlijk en de
kipsaté lekker mals. Het toetje bestond uit
een sportief potje ‘Round the table’
(winnaar Menno) en een smakelijk potje
drop.
Dank aan HBC, onze koks, de
evenementencommissie, de deelnemende
leden & vrijwilligers en last but not least onze zeer gewaardeerde Vrienden van
Smash en Sponsoren.
Het was weer een mooie avond.
Een blikseminterview met de vrolijke meiden van Frans en Rob, door Natascha
Het gesprek werd gehouden
terwijl het buiten heerlijk
vertoeven was.
Wat vinden jullie het leukste
bij Smash?
Mandy zei meteen: “De
toernooien”.
Annemarie die altijd blij kijkt,
zuchtte eens en zei: “Alles”.

Anja keek verlegen en begon een beetje te lachen. Zij gaf als antwoord: “Rob”.
Wat vinden Rob en Frans van de dames? De heren gaven aan dat ze heel veel
plezier met de dames beleven en dat ze ook goed vooruit zijn gegaan.
Toen wij aan de dames vroegen wat zij van de trainers vonden waren ze eensgezind:
“Beide heren doen het erg goed”.
Ze vinden dat ze een gezellige groep vormen. Frans gaf nog wel even gekscherend
aan dat hij het eerst niet zag zitten om met Rob samen les te geven, maar dat het bij
nader inzien toch 100 procent was meegevallen. De heren moesten samen hartelijk
lachen en de meiden deden vrolijk mee.
Als afsluiter de belangrijkste vraag…
Wat maakt jullie het leukste team van Smash?
Rob had daar de volgende verklaring voor……
“Omdat Anja altijd vrolijk is, Annemarie als enige van de baseline kan serveren en
Mandy zo enorm vooruit is gegaan”.
Waar de interviewster nog aan toevoegt: “en omdat ze twee geweldige trainers
hebben”.

