
	

	
	
 

Van de voorzitter, 
 
Beste leden, ouders, vrijwilligers, begeleiders, sponsoren 
en belangstellenden, 
	
De zomer loopt weer ten 
einde, een nieuw 

winterseizoen staat voor de deur. Dit is sowieso 
altijd even spannend, maar nu ook nog zonder 
Onno. Dat wordt wel even wennen. We zullen zijn 
aanwezigheid, met grappen, grollen, technische 
aanwijzingen, (soms ingewikkelde) oefeningen, 
interesse voor iedereen, enthousiasme, waterval 
van woorden, kortgezegd Onno, gaan missen. Onze 
hartelijke dank voor jouw jarenlange inzet voor 
Smash, Onno. Wij wensen je veel succes met het 
bewandelen van nieuwe wegen. 
Michel, we zijn blij dat jij naast de leden in de Fablohal, 
nu ook onze leden in de T-Linehal gaat trainen. 
Gelukkig een vertrouwd gezicht. 
 
 
De agenda 
 
3 oktober start winterseizoen 
29 oktober bestuursvergadering 
27  november  ALV (onder voorbehoud!) 
12  januari wintertoernooi Fablohal 



 
 
Wie zijn er jarig de komende twee maan 
den? 
 
Voor alle leden die in oktober en november jarig zijn;  
van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag! 
 
 

2 oktober  Ricardo Verhoeven 
3 oktober  Bianca Meegdes 
10 oktober  Peter Roozen 
13 oktober  Teyler Wenckebach 
15 oktober  Annemarie Göbel 
16 oktober  Esther Albers 
30 oktober  Ronald van der Mije 
 
8 november  Aimée Kraak 
10 november  Menno de Goede 
10 november  Richard Timmer 
17 november  Sidney Piller 
19 november  Sonja Bartels 
24 november  Nina Schyns 
 
En natuurlijk nog de hartelijke felicitaties voor: Ludo, Barry, Sigrid, Emilie, Barbara, 
Wouter, Chantal en Priscilla. Zij waren in september jarig. 

 
 
 
Van de sponsorcommissie 
 
Op 25 augustus hebben wij het jaarlijkse Invitatie/Vrienden 
van Smash toernooi georganiseerd. Het zag er heel beroerd 
uit voor die avond … alle weer-seinen stonden op rood 

maar wat schetste onze verbazing …. geen druppel. Plan B , Karaoke beschikbaar 
gesteld door Janny, was al in opbouw, maar we hebben heerlijk getennist en 
gegeten. Oh, oh, wat zijn die hamburgertjes van onze trouwe Vriend van Smash en 
hobby kok, Jan Poorta, toch heerlijk. 
Het toernooi is in de steigers gezet om de Vrienden 
van Smash kennis te laten maken met TV Smash. 
Deze keer viel er nog wat anders te vieren.  
 
Ja, ja, onze goeie ouwe Ad, 60 jaar jong! Wat ’n 
gezelligheid. We hopen allemaal dat je ervan 
genoten hebt, Ad. 
Dank aan allen die aan de feestvreugde en de 
organisatie hebben meegewerkt …. En vooral onze 
Vrienden van Smash van Stichting Nelis van Dril, 
Jan Poorta en zijn crew, Gijs en Ivonne de Vries en 
de enthousiast mee tennissende Wim van Rooij. 



Onze dank gaat eveneens uit naar René Tromp en Pieter van den Hengel die de 
hamburgers gesponsord hebben. 
 

 
Van de technische commissie 
 
Ook dit jaar zijn er tijdens de zomervakantie weer 3 clinics 
georganiseerd  op tennispark HBC. Het waren weer gezellige en 
leerzame middagen dankzij de 
inzet van de trainers Peter 
Bouten en Michel Admiraal en de 
vele vrijwilligers. De hapjes 

waren weer goed verzorgd door team “Janny”. 
Elke clinic werd – volgens traditie-  afgesloten met 
het populaire spel  “Round The Table”. Een van de 
winnaars was Luca, die in een spannende finale 
vrijwilligster Nicky versloeg (proficiat Luca!). 
Iedereen hartelijk bedankt en tot volgend jaar. 
 
 

	
Ter versterking van de Evenementencommissie, bestaande uit Janny Koster en Irma 
Neeskens-van Staveren, zoekt het bestuur voor de periode van twee jaar een  

 vrolijke vrijwilliger
Taken:  
- Mede organiseren van toernooien en evenementen; 
- Maken van schema’s en indelingen voor toernooien; 
- Bemensen van de wedstrijdtafel; 
Wij vragen: 
- Affiniteit met TV Smash; 
- Bereidheid zich te verdiepen in de speelsterktes van onze leden; 
- Een enthousiaste en proactieve instelling. 
Wij bieden: 
- Gratis deelname aan de jaarlijkse vergadering met alle commissies; 
- Leuke collega’s; 
- Erkentelijkheid van het bestuur; 
- Dankbare leden. 
Heb jij interesse in deze wereldbaan? 
Meld je dan aan bij  een van de bestuursleden. 
 
 
 

Van de ledencommissie 
 
Aan het begin van het winterseizoen willen wij namens de 
leden alle vrijwilligers bedanken voor 
hun begeleiding en lessen in de 
zomer. Het was weer geweldig! 



 
En natuurlijk ook nogmaals dank aan Onno, die 15 jaar de vrijwilligers van Smash 
heeft ondersteund bij de training!  
Onno, we zullen je missen! 
Onno vond het boek dat de leden met elkaar hebben gemaakt een prachtige 
herinnering! Fijn dat zo veel leden hieraan meewerkten! Top! Dankjewel. 
 
Paul was bijna een jaar lang geblesseerd, nu mag hij weer voorzichtig tennissen van 
de fysiotherapeut. Fijn Paul! We hebben je gemist! 
Ook is Paul verhuisd, hij woont nu in Bennebroek.  
Veel plezier in je nieuwe huis ! 
 
Eline is bij ons lid geworden per 1 september.  
Eline woont bij Marc en René in het huis. 
Ze vindt tennissen erg leuk en is heel enthousiast! 
Welkom bij onze vereniging Eline! 
 
Onze Ad wordt wat vergeetachtig, hij woont nu in Haarlem, in het Rozenprieel.  
Ad vindt tennis nog steeds heel erg leuk. Hij is echter afhankelijk van het taxivervoer, 
en dat gaat nogal eens mis, zoals we allemaal weten.  
Is er misschien iemand, of ken je een vrijwilliger, die Ad kan vervoeren van de 
Asterstraat naar T-line en weer terug? Ad tennist van 17.00-18.00 uur.  
Reacties graag naar de ledencommissie@smash-gtennis.nl of 023-5470684. 
 

 
 
 
 
 
 

In de hal spelen we op tapijt.  
Om blessures te voorkomen speel je op schoenen met een zo glad mogelijke zool, 
dus liefst zonder profiel. Zie de voorbeelden. Helemaal glad is ook goed. 
 
We wensen ieder een gezellig en sportief winterseizoen toe. 
 
 
Weten jullie dat…… 
 
….de leerlingen van de Vredeburg school uit 
Hoofddorp € 300,00 bij elkaar gelopen hebben voor 
Smash. En dit dankzij de inzet van Marc Warmerdam. 
 

 
…. Shobana tegenover grootmeester 
Frank in de finale stond van ‘Round the 
Table” tijdens het vriendentoernooi.  
 



….de leden hele goede buddies zijn. Dit hebben we gezien tijdens het zomertoernooi 
in Vogelenzang. 
 
….tijdens het parktoernooi het ‘backhand’ team tegen het ‘forehand’ team heeft 
gespeeld en Julian en Jamie uiteindelijk met de beker naar huis gingen? 
 
…. Manon en Barry heel goed kunnen speechen? 
 
….en dat de vader van Jamie accordeon speelt?  


