
	

	
	

 
‘Zij die wij liefhebben en verliezen, zijn niet meer waar ze waren, 
maar zijn altijd waar wij zijn’. 
 
10 februari jl. is Ad de Zwart overleden. Ad was 25 jaar lid van 
Smash. Vrolijk, in voor praatjes en grapjes, wist wat hij mooi en 
leuk vond en liet dat ook merken, sportief, innovatief (denk aan 
zijn warming up tactiek), geconcentreerd op de baan en vol 
zelfvertrouwen. Ik citeer Ad: 

	
 “Ik doe heel vaak mee met toernooien. Soms speel ik 
gelijk en soms pak ik alle punten weg. Soms win ik een 
medaille. Ik heb al een heleboel gouden plakken in mijn 
kamer. Ook bronzen plakken maar dat maakt mij niet uit. Ik 
kan heel goed een backhand en mijn forehand is perfect. 
De coach leert mij dat, dan moet je naar achteren en dan 
moet je goed doorzwaaien.Ik wil nog heel lang doorgaan”. 
Uit de nieuwsbrief van November 2016. 
 
Wij wensen zijn moeder en familie sterkte bij het verwerken 
van dit verlies. 
 
In de greep van corona. Uitgestorven straten, lege sportvelden, onbespeelde 
tennisbanen, gesloten restaurants, 1,5 meter afstand en een nieuw woord “social 
distancing”. Iedereen wist in no time wat dat betekent. 
Laten we hopen dat de maatregelen snel zijn vruchten afwerpen, zodat we weer 
kunnen gaan tennissen. Het is stil zonder Smash. 
Intussen …….. houd je goed, blijf gezond en geniet van de kleine dingen. 
  



Agenda 
 
4 juli   “Kleurrijk” toernooi LTC “Hofgeest”, Velserbroek 
18 + 25 juli  Clinics HBC 
	
 
Wie zijn er jarig de komende twee maanden? 

 
Voor alle leden die in april en mei jarig zijn;  
van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag! 
 
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 en Robyn Giesselink 
 
5 mei  Gerben Joustra 
7 mei  Saskia  Duivenvoorden    
15 mei Laura Kooijman 
20 mei Jelle Nijssen 
25 mei Tijn  Jacobs 
25 mei Joep Kerkhoff 
26 mei Anja Ramakers 
30 mei Frank Hagebeek 
 
 

Van de ledencommissie. 
 
Het coronavirus had ook gevolgen voor onze tennisvereniging: 
geen training, geen pannenkoeken en een abrupt einde aan het 
winterseizoen. 

We houden met jullie contact via extra “Babbels”, met daarin reacties van jullie 
allemaal. Stuur een verhaal, recept of tekening in. Daar worden we allemaal blij van! 
 

Aan het eind van het seizoen bedanken wij het bestuur, de commissies en 
vrijwilligers voor hun inzet van afgelopen winter.  
Zonder hen kan Smash niet bestaan! 

 
Dag allemaal, hier een klein berichtje van Isa. 
Ik heb de afgelopen jaren met heel veel plezier bij Smash getennist en 
veel plezier gehad met Bep, Thera, Marloes en alle spelers van het 
beginnersgroepje. Ik vind het dan ook jammer dat mijn energie het 
moeilijk maakt om elke week te komen tennissen en zal ik vanaf de 
zomer geen lid meer zijn. 
Hartstikke bedankt en een vette knuffel van Isa Kröner 

 
Wij vinden het ook jammer Isa ! We zullen je missen!! 



 
Dat betekent dat haar moeder Ellen Kröner, ook geen gastvrouw 
meer kan zijn. Heel jammer. 
Vanaf deze plaats: Ellen, heel erg bedankt voor de jaren dat jij	 
gastvrouw was! Super!  

 
 
Gelukkig hebben we de moeder van Lucas, Doort Matthes, bereid 
gevonden de taak van Ellen over te nemen.  
Ze zal gastvrouw zijn om 17.00 uur bij HBC.  
In de vakantietijd zal ze worden vervangen door Yolande Bruijnes. 
 

 
Sigrid zal deze zomer nog niet spelen, haar schouder geeft nog te veel klachten. 
 
We hebben ook weer drie nieuwe leden: Binck, Marlotte en Carlos. 
Carlos en Binck stellen zich hier aan jullie voor: 
 

 
Hallo ik ben Carlos en ik ben 48 jaar oud. 
Vanaf mijn 8ste jaar zit ik al op voetbal wat ik met heel veel plezier doe. 
Ik vind het leuk dat ik nu ook mag leren om te kunnen tennissen.  
Nooit gedacht dat ik het zo leuk zou vinden.  
Fijn dat ik bij jullie mag komen spelen. 
	
	

 
Ik ben Binck Paans, word op 31 maart 14 jaar en woon samen met 
mijn ouders en broer Dane in Bloemendaal. 
Ik heb een hond Winnie, een grijze labrador.  
Mijn hobbies zijn tennis, hockey, keyboard spelen, koken en gamen.  
Ik zit in de eerste klas van de Oost ter Houtschool in Haarlem. 
 
 
 
 
Ik krijg de pen en geef hem door aan…… 
	
Hallo, mijn naam is Katrien Hoorweg, ik woon in Bennebroek op de 
Kerklaan, bij de Hartekampgroep.                  
Ik werk bij het SIG in Overveen, in een winkel, Vorm op Maat heet 
dat. Ik vind dat erg leuk werk. Ik doe daar verschillend werk 

bijvoorbeeld cursus mappen maken voor het hele land 
(papieren uitprinten en in mappen doen) en klanten helpen in de 
winkel.	 
Ik ben fan van Marco Borsato, ik ben fan van AJAX en ik zit 
graag op mijn telefoon spelletjes te doen. Ook doe ik aan 
fitness, tennis en roeien en wandel ik 1 keer per maand met de 
Baan op zondag. 



Het jaar 2019 was voor mij een vervelend jaar omdat ik borstkanker had. Ik heb alle 
behandelingen gehad en goed doorstaan! Gelukkig ben ik van al die behandelingen 
niet zo ziek geweest. Gelukkig gaat het nu weer goed en voel ik mij weer prima. 
Toen ik ziek was kreeg ik veel lieve kaartjes en berichtjes, dat vond ik erg fijn. 
Bedankt dat jullie allemaal aan mij dachten. 
Veel liefs van Katrien  
 
Ik geef de pen door aan……….. DANIËL 
 
Weten jullie dat…. 
 
 

…..Laura en Bianca hun eigen pannenkoekenfestijn hebben 
gehouden? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van Casper Willems 
 
Guus, Joep en Maarten willen altijd winnen! maar nooit ten koste van de 
vriendschap. 
 
Drie weken lang mocht ik de toppers van Bug lesgeven. Wat een feest was dat, drie 
gezellige mannen met allemaal hun eigen kwaliteiten op en buiten de baan. Ik stel ze 
even voor: 
 
Guus de ruwe bolster, goede service, spijkerharde forehand maar backhand laat hij 
altijd thuis want ja wat moet je daarmee als je forehand zo goed is! Dan hebben we 
Maarten, de dribbelaar, goed voetenwerk, zowel forehand als backhand prima in 
orde maar aan het net gaat hij liever vissen, als dat hij het punt maakt. En dan 
hebben we nog Joep. Deze man moet het niet hebben van zijn voetenwerk maar sla 
niet op zijn backhand want hij is linkshandig en dan krijg je een poeier terug en weet 
je gelijk dat Joep met al zijn energie een gevaarlijke tegenstander is die niet 
onderschat moet worden. Kortom een mooi stel bij elkaar die ik drie weken lang 
mocht trainen.  
 



Aan het eind van de training sluiten we altijd af met een wedstrijdje. Nou ik kan jullie 
verzekeren dat gaat er serieus aan toe, sterker nog soms te serieus.  
 
Bal is in of bal is uit!  Wie bepaalt dat? In principe bepaalt de speler waar de bal in of 
het veld komt of de bal in of uit is. Uiteindelijk staat die persoon het dichtst bij. Maar 
indien er echt twijfel is dan wordt er een let gespeeld. Als wij met elkaar spelen 
moeten we er op vertrouwen dat iedereen naar eer en geweten zegt in of uit. Dat het 
soms verkeerd gezien wordt kan zomaar!  
Ook Federer en Nadal vergissen zich weleens, of zelfs de hoofdscheidsrechter. 
Gelukkig hebben de topspelers een Hawkeye ter beschikking en kunnen ze 
naderhand goed zien wie er nou gelijk had.  
Helaas hebben wij dat niet bij Smash, onze Hawkeye is het vertrouwen wat we 
hebben in elkaar, het plezier en de lol en de vriendschap onderling die belangrijker is 
dan een bal in of uit.  
Soms gebeurt het weleens dat we toch iets te fanatiek zijn en moeten we zorgen dat 
na de wedstrijd we elkaar even een hand geven om te laten zien het is goed, de 

vriendschap wint altijd!  Een hand geven aan elkaar is een teken van deze mooie 
vriendschap en dat we na de wedstrijd weer allemaal moe en voldaan huiswaarts 
keren, is winnen of verliezen, bal in bal uit helemaal niet belangrijk meer.  
 
Omdat ik zo genoten heb van deze drie toppers hadden we als afsluiting een taart 
om de vriendschap te vieren. Hopelijk mag ik weer snel invallen, want het is een 
feest om met alle Smash leden te mogen spelen.  
 
 
 
 
 
 
 
 


