Van de voorzitter
Beste leden, ouders, vrijwilligers, begeleiders, sponsoren
en belangstellenden,
Vanaf december 2017 is Smash al in de ban van de World
Summer Games in Abu Dhabi. Na twee spannende
lotingen, formulieren invullen, informatiedagen, keuringen, sponsorgelden
binnenhalen en vele uren trainen is het dan bijna zover. Over een maand stappen
onze spelers Frank, Joshua, Sabien, Imra met Rik en Tanja van Etten Leur, onze
coaches Janny en Michiel en de hele ploeg van Team NL in het vliegtuig. Wij wensen
jullie heel veel succes, maar vooral heel veel plezier.
Agenda
10 maart
27 maart
3 april
6 en 7 juli
13, 20 en 27 juli
4 augustus
24 augustus

Bestuursvergadering
Pannenkoekenfestijn
Start zomerseizoen
NK gtennis te Hilversum
Clinics bij HBC
Zomertoernooi Vogelenzang
Vrienden van Smash toernooi
Wie zijn er jarig de komende twee maanden?
Voor alle leden die in februari en maart jarig zijn;
van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag!

04 februari
08 februari
22 februari
24 februari
27 februari
8 maart
9 maart
9 maart
11 maart
28 maart

Maarten Willemse
Isa Kröner
Marc Overwater
Jamie Schutte
Leendert Albers

Imra de Wolf
Rosanne van Kuijeren
Mary Jane Speller
Daniël Hubregtse
Yara Haarsma

Pannenkoekenfestijn
Woensdag 27 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!!
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
Jullie kregen allemaal een invulformulier voor het
zomerseizoen.
Het is heel fijn dat velen zo snel reageerden, dankjewel.
Uiterlijk half maart horen jullie hoe de indeling is geworden.

Jelle, Gerben en Daniëlle verhuisden
deze maand naar hun eigen
appartement.
De woningen zijn prachtig geworden
en Jelle, Gerben en Daniëlle zijn erg
blij en trots. Wij wensen jullie veel
geluk in je nieuwe huis!

In een vereniging van 75 leden zijn er altijd wel leden die één of enkele weken
afwezig zijn wegens ziekte of blessures. We gaan hen niet allemaal benoemen. We
maken nu wel een uitzondering voor Paul, Sigrid, Aimee, Rosanne en Katrien die wel
heel lang niet kunnen tennissen.
We wensen hen beterschap en spoedig herstel. We missen jullie!
Imra heeft Esther Vergeer uitgedaagd en Esther heeft de uitdaging geaccepteerd!

Op woensdag 13 februari om 11.00 uur mag het hele tennis-team NL spelen tegen
Esther Vergeer tijdens het WTT toernooi in Rotterdam.
Geweldig! Veel plezier allemaal.

Ik krijg de pen en geef hem door aan…..
Omdat ik in Haarlem ben geboren, hebben mijn ouders mij een
Haarlemse naam gegeven: Teyler.
Naar Teylers Museum. Bij het kiezen van mijn naam was het dat, of
Bavo. Als ik een meisje was geweest, hadden ze de keuze uit Kenau
of Babbe. Je begrijpt vast wel dat ik blij ben dat ik een jongen ben.
Ik ben 16 jaar en tennis nu al een paar jaar bij Smash.
Dat vind ik ontzettend leuk; ik kijk er iedere week naar
uit. Hiervoor heb ik gevoetbald bij HFC. Ook leuk,
maar dat vond ik een beetje druk af en toe. Ik voetbal
nog steeds graag, maar dan in de tuin of op school. Ik
zit op het VSO van De Waterlelie. Daar ga ik heel
graag naartoe. Het leukst op school vind ik gym,
Techniek, AV&T en Koken. Mijn klas is heel gezellig.
Arsen, Jonas en Jordy zijn mijn grote vrienden. De
juffen zijn leuk. Eentje is soms vet streng, dat vond ik
vroeger heel naar. Maar nu kunnen we het goed met
elkaar vinden. Meisjes begin ik steeds leuker te
vinden, maar daar ben ik nogal verlegen over. Omdat
ik sowieso wel wat meer zelfvertrouwen nodig had,

volg ik nu de “Flink!”-training. Daar heb ik tot nu toe heel veel aan gehad. Ik sta wat
steviger in mijn schoenen, zeg maar.
Ik heb twee oudere zussen: Wiep en Wendel. Die zijn nu het huis uit want ze
studeren. Aan de ene kant vind ik dat lekker rustig (zussen kunnen soms zoooooooo
lastig zijn!), maar aan de andere kan mis ik ze wel. Af en toe. Verder hebben we
thuis een hond. Ze heet Beans en is een bruine labrador. Ze is ontzettend lief en
luistert heel goed. Ik ga vaak met haar wandelen. Mijn hobby’s zijn tennissen,
kleuren en tekenen, koken, muziek luisteren en helpen op Zebra-Zorg, de
zorgboerderij waar ik iedere zaterdag naartoe ga. Ik ga graag uit eten, het liefste in
Spanje, want dat is mijn favoriete vakantieland.
Ik geef de pen door aan…………………. Emilie van Adrichem Bogaert.
We zaten vroeger bij elkaar op school en in de bus, maar ze gaat nu naar een
andere school.
Weten jullie dat….
……de Lions Club Heemstede Bennebroek op 10 maart een bridgedrive
organiseert en de netto opbrengst voor Smash bestemd is? Dus….ken je
iemand die graag bridget, geef het door!

Tijdens het wintertoernooi:
……Joep een vrije avond had, omdat hij met Imra speelde?
……Manon een eigen butler had, luisterend naar de
naam Carlo?
……Frank niet meer wist of hij nu borrel- of
tijgernoootjes mee moest nemen?
……en dat Marjolein de hele avond met een hoedje op
gespeeld heeft?

…..Nico heel blij werd van jullie kaarten? Nico: “Graag wil ik de
leden en vrijwilligers bedanken voor de leuke kaarten met
beterschapswensen. De heupoperatie is goed verlopen en de
revalidatie ligt op schema. Ik hoop jullie het komende
zomerseizoen weer bij PM of HBC te zien”.

Smash Wintertoernooi 2019 , van Michel Admiraal
Zaterdag 12 januari werd ons jaarlijkse open wintertoernooi gespeeld in de Fablohal.
Naast veel Smash leden ook weer veel vertrouwde en ook nieuwe leden van andere
verenigingen uit Hilversum, Etten Leur, Diemen, Nieuw Vennep en Aalsmeer. Er
werd tussen 20.00 en 23.00 uur op 10 banen gespeeld in 4 categorieën; A en B met
buddies en C en D zonder buddies, met scheidsrechters.
De sfeer was uitstekend, de gezelligheid stond weer voorop en de toeschouwers
konden genieten van prachtige partijen.
Na de wedstrijden kregen alle deelnemers hun welverdiende medaille omgehangen
en werden Ermias, Anja, Sara, Jeroen, Marloes, Bas, Sidney en Barries blij verrast
met een mooie rugzak, beschikbaar gesteld door Casper Willems (dank Casper!).
Als afsluiting: de groepsfoto.

Gedurende de avond kon iedereen zijn of haar lootjes inwisselen voor een van de
700 prijzen (!) die Janny en Natasha hadden verzameld voor de loterij, waarbij de
opbrengst bestemd is voor onze deelnemers aan de World Summer Games in Abu
Dhabi dit jaar (Frank, Imra, Joshua en Sabien).
Janny, Natasha en allen die hier hun steentje aan bijgedragen hebben:
Hartelijk dank!
Tot slot nog even een bedankje aan alle scheidsrechters en vrijwilligers voor het
meespelen en het bijhouden van de punten, alle toeschouwers en begeleiders voor
het aanmoedigen van de tennissers en tennissters en iedereen van de toernooiorganisatie (Menno, Jan, Marja, Marloes, Fred, Irma en Karin). Het was weer een
topavond. Tot volgend jaar !

“Komt dat zien!”
Op 3 maart om 17.00 uur in de Tline hal spelen onze 4
Abu Dhabi-gangers tegen Jitske Griffioen.

