
	

	
	
 

Van de voorzitter, 
 
Beste leden, ouders, vrijwilligers, begeleiders, sponsoren 
en belangstellenden, 
	
De Special Olympics; ‘Changing lives, changing attitudes’. 
Leren van - en plezier beleven aan sport. Als er iemand is 

die geleerd heeft hoe dat werkt, dan is dat Jamie. 
Tijdens de training wil Jamie lekker hard slaan en vooral scoren. Hij keek met 
spanning uit naar zijn eerste grote 3-daagse toernooi, waar ik hem mocht assisteren 
als zijn buddy. 
De eerste wedstrijd verliep niet goed. Jamie was geïrriteerd en boos omdat hij 
geconfronteerd werd met oranje ballen en een driekwart veld, wat hij niet gewend 
was. Na een onderonsje ontpopte hij zich tot een ware sportman. De volgende 
partijen werden echte wedstrijden met geweldige en spannende rally’s. Ik vroeg me 
af wie er nu eigenlijk de buddy was…… Doordat hij de ballen mooi en gedoseerd  
aanspeelde groeide het zelfvertrouwen van de tegenstanders, maar ook van Jamie. 
Hij werd enthousiaster en kreeg er ook steeds meer plezier in. Voor mij een genot 
om daar aan mee te mogen doen. 
Jamie, een jongen van slechts 13 jaar. Wat een klasse! 
	
De agenda 
 
6   augustus bestuursvergadering 
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 juli en augustus jarig zijn;  
van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag! 
 
 
 

2 juli   Sabien  
20 juli   Katrien  
31 juli   Luca  
1 augustus  Niels  
7 augustus  Rowdy  
13 augustus  Ischa  
15 augustus  Sidney S. 
17 augustus  René S. 
25 augustus  Ad  
	

	
Van de ledencommissie. 
 
Twee leden hebben zich gemeld voor de nog  op te 
richten ledenraad van Smash. 
Wie wil zich nog meer opgeven? 
Vraag het ons of stuur een mail naar 
ledencommissie@smash-gtennis.nl 

 
Wat hebben we genoten het weekend van 8-9-10 juni! 
 
“hoi sms super leuk wiekent ge hart aterhoek”  
	
Een dankjewel is op zijn plaats ! 
 
De Special Olympics 2018 in de Achterhoek werden perfect georganiseerd.  
De sfeer was heel gemoedelijk tijdens de opening in de Vijverberg, in het Olympisch 
Dorp en ook op het tennispark in Gendringen. 
Wij, Natascha en Marijke, waren alleen op het tennispark aanwezig, maar we 
hoorden dat de slaaplocatie en het feest in “het Dorp” in Groenlo ‘TOP’ waren. 
 
Het busvervoer en het eten bij HBC na afloop: ook weer goed geregeld. 

 
Het weer was heerlijk, een beetje warm, 
maar er was water in overvloed. 
 
Dank aan de 26 !!! supporters van Smash 
die op het tennispark kwamen aanmoedigen! 
 
Dank aan de coaches en buddy’s van 
Smash die het weekend van de Special 
Olympics 2018 zo goed verzorgd hebben. 



 
Nico, Frans, Eveline, Jos, Michiel, Irma, Janny, Yolanthe, Thera, Bep, Linda, 
Annelies en Henk, jullie waren geweldig! De hele dag in de hete zon op de 
tennisbaan iedereen begeleiden en coachen is niet niks! 
 
Wij zagen bijna alleen maar blije gezichten en hoorden enthousiaste verhalen 
en…..daar doen we het toch met zijn allen voor ! 
Helaas was Devlin ziek geworden en kon niet mee, gelukkig gaat het weer beter met 
hem. Sabien was geblesseerd, kon niet tennissen maar heeft geholpen op het 
tennispark in de kantine. 
 
Namens de deelnemers:			
Cynthia, Priscilla, Esther, Wouter, Luca, Wesley, Emilie, Guus, Joep, Marc, Rowdy, 
Jamie, Frank, René, Martijn, Mandy, Mary Jane, Imra, Sigrid, Laura, Bab, Joshua, 
Julian, Ludo en Sabien: 
	
DANKJEWEL !  HET WAS SUPER ! 
 

Van de technische commissie 
 
Beste Special Olympic gangers, namens de TC  van harte 
gefeliciteerd met de geweldige prestaties die jullie hebben geleverd. 
De  inzet en het sportief gedrag was weer enorm, we zijn ontzettend 
trots op jullie. Graag willen wij ook de vrijwilligers bedanken voor hun 
inzet om onze leden zomer en winter, weer of geen weer, te trainen 
waardoor zij dit niveau hebben kunnen bereiken. Ga allen zo door! 

 
 
Ik krijg de pen en geef hem door 
aan…..	 
 
Ik ben Jelle Joshua Nijssen en ik ben 20 

jaar. 
Sporten vind ik heel leuk, 
naast tennis fitness ik met 
Onno en hockey ik met 
een stokkie want ik ben 
een echte raskakker! 
Ik maak graag grapjes, 

mijn vader is een plofkip, mijn broer een olifant en mijn zus is gewoon Sarah. Ik ben 
supporter van Ajax, Nederlands elftal en België. Hidde is mijn grote vriend, met hem 
werk ik in het winkeltje van de Rijp. Hidde is ook een voetbalfan! 
OJa ik werk ook bij Brownies en Downies met mijn hockeymaatje Arjen, komen jullie 
een keer langs? Ik werk op donderdag, vrijdag en soms op zaterdag. 
Dit jaar ga ik uit huis, ik ga samen met Sophie, Lidwien, Cha, Naomi en Gerben in 
Overveen wonen. 
Ik vind dit leuk en ga lekker iedere avond bij Loetje eten. 
 
Ik geef de pen door aan……………………... Sidney Staalsmid 



	
	
Weten jullie dat…. 

 
….….Annelies bij Saskia op bezoek was met een tas 
vol beterschapswensen namens alle Pim 
Muliergangers? 
…. het goed gaat met Saskia? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
….Joep zelfs bij een 6-0 achterstand altijd maar blijft 
lachen en grappen maken? Hij komt van de baan met 
de opmerking “Ik heb mijn tegenstander een topdag 
bezorgd!” 
 
 
 
…..de Special Olympics in de Achterhoek een groot feest waren en dat de foto’s op 
de website zijn te bewonderen? 

	
	
	


