
	

	
	

 
Van de voorzitter, 
 
Beste leden, ouders, vrijwilligers, begeleiders, sponsoren 
en belangstellenden, 
 
Terwijl de meteorologische lente al is begonnen, beleven 

we de koudste periode van de afgelopen winter. Dagen en nachten onder het 
vriespunt en heftige windvlagen, waardoor we het idee hebben alsof we op de 
Noordpool wonen. Brrrhhh, nog even alle dikke jassen, mutsen, sjaals, wanten en 
warme laarzen uit de kast en zo genieten van het zonnetje. Gelukkig mogen we nog 
een maand binnen tennissen….. 
 
De agenda 
 
12   maart bestuursvergadering 
31    maart T-Line lentetoernooi 
4   april  Start zomerseizoen 
8-9-10  juni   Special Olympics Achterhoek 
21+28  juli   Clinics HBC 
29    juli   zomertoernooi Vogelenzang 
18   augustus Clinic HBC 
25   augustus Vrienden van Smash avond 
 

 
Wie zijn er jarig de komende twee maanden? 
Voor alle leden die in maart en april jarig zijn: van harte gefeliciteerd 
en een hele fijne dag! 
 



8   maart  Imra de Wolf 
9   maart  Rosanne van Kuijeren 
9   maart  Mary Jane Speller 
11 maart  Daniël Hubregtse 
26 maart  Xandra Schipmölder 
28 maart  Yara Haarsma 
 
3   april  Bab Bauer    
17 april  Cynthia Albers 
18 april  Daniëlle Krikke 
22 april  Julian de Deugd 
23 april  Manon Kroner 
25 april  Shobana van Deventer  
26 april  Jade Groen 
 

 
Pannenkoekenfestijn 
 
Eind maart is het weer zover, dan kan iedereen de berg met 
pannenkoeken weer aanvallen. Ik hoor nu al de rammelende 
magen……… Wie oh wie gaat onze leden helpen om die berg op 
te bouwen?? Beste ouders en vrijwilligers………… meld je aan bij 

Janny Koster, trek je schort aan en leef je uit boven het fornuis!! 
 
Woensdag 28 maart is het pannenkoeken eten. Jullie kunnen de aanval inzetten 
nadat je getennist hebt. Alleen de leden die om 19.00 uur spelen kunnen hun buikje 
al rond eten voordat ze gaan tennissen.  
 
De ‘koekenbakkers” graag - tijdig - melden bij Janny Koster 
06 – 30 02 72 59 of 
jankos63@hotmail.com 
 

 
Van de ledencommissie 
 
In deze laatste nieuwsbrief van het 
winterseizoen willen wij namens alle 
leden het bestuur, de trainer-
vrijwilligers, commissieleden en 

gastvrouwen van harte danken voor dit fijne en gezellige 
winterseizoen.   
We hebben weer genoten met zijn allen. 
 
Ouders, verzorgers, opa’s of oma’s die ook eens, één uurtje in de week, gastvrouw/ 
heer willen zijn,  zijn van harte welkom!   
Even melden bij ledencommissie@smash-gtennis.nl en we nemen contact met je op. 
 
Deze zomer komt Sara bij ons tennissen. Wij stelden haar al eerder 
aan jullie voor.  



Xandra krijgt therapie op de woensdag en stopt voorlopig met tennissen. 
Jammer Xandra, we zullen je missen.  
Als je later weer lid wilt worden, ben je van harte welkom! 
 
Het taxivervoer voor Richard is een probleem in de zomer,  

vooral omdat hij het laatste uur speelt.  
Vorig jaar kwam de taxi hem soms pas tegen 21.00 uur ophalen!  
Kennen jullie misschien iemand die Richard om 18.30 uur op wil halen in 
Nieuw Vennep en om 20.00 uur weer terug wil brengen? Richard tennist 
op tennispark HBC.  
Alleen terugbrengen om 20.00 uur is ook een optie. 
 
Voor Cynthia, Ricardo en Martijn wordt dit een spannende tijd. Zij gaan allemaal 
verhuizen in de eerste week van april. Veel succes met alle voorbereiding! 

 
Wij feliciteren Imra, Sabien, Frank en Joshua.    
Zij mogen in maart 2019 naar de World Summer Games in Abu 
Dhabi.  
We gaan jullie volgen, veel plezier met de voorbereiding!   
Eind april horen we wie er als coach meegaat. 
 
Het was jammer voor Wouter en René, die uitgeloot werden. Zij 
gingen heel goed met hun verlies om en daar zijn we reuze trots 
op !! 

 
Nog een paar fijne weken tennissen in de hal,  pannenkoeken eten, het T-line-
toernooi en dan woensdag 4 april weer naar buiten! We hebben er zin in! 
 
 
Ik krijg de pen en geef hem door aan….. 

 
Hallo  ik ben Sonja Bartels en woon in de Garmt 
Stuivelingstraat 42. Ik werk op de Bakenessergracht 
50 in Haarlem en daar werk ik in de kaarsemakerij en 
ik sta in het winkeltje om spulletjes te verkopen. Mijn 
hobby’s zijn tennissen en skiën. 

Vrijdag 26 januari ga ik weer skiën in Italie. Van de 
zomer ga ik met Bas, Lesley, Bianca, Peter van het 
tennissen naar Mallorca.  Ik zit al 17 jaar op 
tennissen. 
  
Ik geef de pen door aan……….Gerben. 
 

 
 
 
 
 
Joan van Zon bedankt alle leden, vrijwilligers en het bestuur voor de 
kaart, de fruitmand en de hyacinten. 



Terugblik wintertoernooi, door Michel Admiraal 
 
Aan het traditionele Smash Wintertoernooi op zaterdag 13 
januari jl. in de Fablohal namen dit jaar maar liefst 58 leden en 
30 buddy’s/scheidsrechters deel; niet alleen van Smash maar 
ook van Hilversum, Etten-Leur, Diemen en Nieuw Vennep.  
Met Marja, Janny, Nico, Jan, Nicky en Irma speelde het 

organisatiecomité in zijn sterkste opstelling. Dat was te merken ook. Op alle 11 
banen werd gespeeld in 4 categorieën. Het tennis was soms oogstrelend, de 
stemming opperbest en de gezelligheid kende geen tijd; nou ja, uiteindelijk dan tot 
23.00 uur. Toen was het tijd voor de prijsuitreiking door Michel en een gezellige nazit 
voor de ‘plakkers’.  
De avond kende alleen maar winnaars. Alle spelers ontvingen daarom een 
welverdiende medaille. En……….voor de beste dame en heer per categorie had 
Casper-dank-je-wel-Willems nog een verrassing in petto: een rijkelijk gevulde rugzak, 
waar Osmel, Katrien, Bas, Manon,  Cynthia, 
Bab, Barbara en Joep zeer mee in hun 
nopjes waren.  
Dank aan alle scheidsrechters, vrijwilligers, 
toeschouwers, begeleiders en barpersoneel 
voor het mogelijk maken van een – 
wederom – geweldige avond.  
Het was een topavond! Volgend jaar gaan 
we dat zeker herhalen!     
 
 
 
Weten jullie dat: 

 
…Imra, Sabien, Frank en Joshua  naar de 
World Summer Games 2019 gaan? 
…En dat Janny en Michiel nog tot 21 april 
moeten wachten voordat ze te horen 
krijgen of zij mee mogen als coach? 
 
 
 

 
….er in het jaarboek van de HLTC een leuk artikel 
staat over Smash? En dat Coen van Paassen daar op 
gereageerd heeft en al ingewijd is als vrijwilliger? 
…..Pieter van Hengel al 4 maanden in de Fablohal 
meedraait? 
 

 
 
….Guus én Casper fan zijn van dezelfde voetbalclub? 
 
	
	



	
	
	
	


