Van de voorzitter,
Beste leden, ouders, vrijwilligers, begeleiders, sponsoren
en belangstellenden,
Onlangs was ik deelgenoot van een discussie tussen een
aantal Smashleden met als onderwerp transgender. Een huisgenoot van een van de
leden heeft moeite met haar ‘vrouw zijn”. Met humor en begrip werden er door de
anderen vragen gesteld en opmerkingen geplaatst om haar bij te staan of ze zich nu
wel of niet zal laten transformeren. Met als eindconclusie van een lid: ”Ik had altijd al
een meisje willen zijn, maar dan wel vanaf mijn geboorte”. Voor hem was daar de
kous mee af.
Van de bestuurstafel
De aftrap voor de Special Olympics 2018 wordt binnenkort
gegeven in Den Haag. Janny Koster, Michiel Neeskens en Irma
van Staveren zullen de kar voor de SO Achterhoek gaan trekken.
Niet vergeten: de Algemene Ledenvergadering op 28 november aanstaande in het
clubhuis van HBC. We zien jullie graag.
Van de penningmeester
We zijn al weer flink op weg in het winterseizoen. Op de
ALV van 2016 is besloten dat de contributies voor de

periode 1 april 2017 t/m 31 maart 2018 gelijk zou blijven op €90 per seizoen.
Ik wil alle leden, ouders en begeleiders hiermee op de hoogte stellen dat ik op 30
november aanstaande de contributies zal innen via automatische incasso. Dat wil
dus zeggen dat ik op 30 november €90 van de deelnemers aan het wintertennis zal
afschrijven. Je hoeft niets anders te doen dan te zorgen voor voldoende saldo op de
rekening.
Degenen die geen machtiging hebben afgegeven zal ik binnenkort per mail een
factuur sturen met het verzoek deze voor eind november te voldoen.
Bedankt voor jullie medewerking.
Van de sponsorcommissie
Vanuit de sponsorcommissie hebben wij wel weer een heel
leuk bericht voor ons aller Smash. Recentelijk mochten wij
aanzienlijke donaties ontvangen van de Stichting Nelis van Dril
en ook (via onze vrijwilliger Jan Wind) van de ING. Heerlijk! Een mooie bijdrage voor
alle geplande activiteiten voor het komende jaar. Hartelijk dank, Stichting Nelis en
ING. Wij zijn er heel blij mee!
De agenda
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november
november
november
januari
juni
juli

vrijwilligersavond Apollohal
bestuursvergadering
ALV clubhuis HBC
wintertoernooi Fablohal
Special Olympics Achterhoek
zomertoernooi Vogelenzang
Wie zijn er jarig de komende twee maanden?
Voor alle leden die in november en december jarig zijn;
van harte gefeliciteerd en een hele fijne
dag!

5 november
8 november
10 november
10 november
17 november
19 november
24 november

Devlin Verbeek
Aimée Kraak
Menno de Goede
Richard Timmer
Sidney Piller
Sonja Bartels
Nina Schyns

4 december
8 december
16 december
18 december

Olaf van den Eijnde
Giorno Eelst
Bas van Brero
Mandy Huges

Een bericht van Joan van Zon
“Ik wil Leny en André bedanken voor mijn les
geven en het bestuur voor mijn kaarten die ik heb
gehad. Ook wil ik Marijke en Koja bedanken , zij
hebben mij gesteund toen ik in het ziekenhuis lag
en ik wil de vrijwilligers Menno en Jos bedanken,
zij hebben mij binnen heel veel geleerd. Groeten
aan alle deelnemers en vrijwilligers. Ik ben met
heel veel plezier lid geweest van Smash”.

Van de ledencommissie.
Na een paar weken spelen in de hal, is iedereen weer
gewend aan de nieuwe groepjes, de nieuwe trainers en de
soms andere speeltijden.
Iedereen lijkt heel blij en…. als dat niet zo is: horen we het graag!
Je kan je verhaal altijd kwijt bij de gastvrouw van jouw speeluurtje.
Dat zijn in de Fablohal: Annelies en Koja.
En bij T-line Ellen, Marijke en Natascha.
En natuurlijk zijn er ook bestuursleden die je aan kunt spreken.
In de vorige nieuwsbrief vermeldden we al dat 12 jarige Miki lid
wilde worden. Ze speelt nu bij T-line om 16.00 uur en heeft het
erg naar haar zin bij Bep, Thera en Marloes.
Met deze foto stelt zij zich aan ons voor.
Ook Sara (31 jaar) wil graag lid worden en heeft enkele keren mee
gespeeld op tennispark HBC. Helaas is er voor haar geen geschikt
groepje te vinden deze winter, alle plekjes zijn bezet.
Daarom wordt ze eerst niet-spelend lid, in maart doet ze een paar
keer mee en in april zal zij ingedeeld worden.
Zij wil zich vast aan jullie voorstellen met een foto.
De gezondheid van Joan wordt wat minder, van de dokter mag hij
niet meer sporten helaas. Voorlopig blijft hij nog niet-spelend lid.
Hij heeft beloofd nog eens langs te komen voor een bakkie koffie,
een glaasje fris of om gewoon weer eens bij te praten. Hij heeft het
altijd erg leuk gevonden bij Smash, we zullen je missen Joan!!
Martijn werd geopereerd en heeft een tweede CI spraakprocessor gekregen!
Hij kan nu met twee oren horen en is zo blij !
Hij zal nog wel even moeten wennen aan al dat geluid!
Martijn heeft een eigen ‘website’: http://www.ikkrijgeenci.nl waarin hij er alles over
vertelt en waar je ook een reactie achter kan laten.

Een blikseminterview met de sportieve mannen van Menno en Nico.
Het winterseizoen is aangebroken en
daarom gingen wij voor dit interview
naar T-line om eens een bezoekje te
brengen aan de trainers Menno en
Nico, die volgens hun zeggen het
meest sportieve team hebben van
Smash.
Het team bestaat uit de volgende vijf
heren: vrolijke Menno, charmante
Ludo, serieuze, doch humoristische
Wouter, stoere Wesley en natuurlijk
niet te vergeten onze lieve Paul.
Deze mannen totaal verschillend, maar dezelfde passie namelijk ….tennis.
Ze hadden allemaal een ander antwoord bij de vraag:
Als wij zeggen ‘tennisvereniging Smash’ dan zeggen jullie……..?
Wouter zei meteen altijd wat te willen leren. Menno gaf als antwoord “Veel plezier”!
Ludo had een hele redevoering, kort samengevat: “Superleuk, goed voor balans en
evenwicht”. Paul lachte en zei: ‘Zo is het goed’ en nuchtere Wesley gaf als antwoord:
“Dan denk ik aan tennis”.
Wouter en Wesley vinden het ‘t leukst om een partijtje te spelen tijdens de training.
Ludo vindt het fijn als er geoefend wordt voor het enkelspel. Menno zou graag de
backhand goed onder de knie willen krijgen. En Paul wil gewoon `Smashen’.
Wat vinden de trainers van hun groepje?
Nico zei: “Een groep die zeer gemotiveerd en enthousiast is. Fijne mannen om mee
samen te werken”. Menno vulde nog even aan dat de jongens hun best doen en dat
zij allemaal vooruitgaan.
En…..wat vinden de heren van hun trainers?
“Aardig”, zei Menno. “Goed bezig”, volgens Wouter. “Gewoon goed”, zei Wesley.
Ludo: “Wel goed, Menno praat iets teveel, Nico is wat rustiger”. Paul stak gewoon
zijn duim op.
Al met al moeten wij Nico en Menno gelijk geven …een geweldig team deze
mannen!

