
	

	
	
	
	
	

 
Van de voorzitter 
 
Beste leden, ouders, vrijwilligers, begeleiders, sponsoren en 
belangstellenden, 
	
Eindelijk begint het zomerseizoen. We gaan weer tennissen, 
met z’n vieren op de baan! Zoals het er nu naar uitziet mag 

de helft zelfs iedere week, de andere helft om de week. De banen zijn in ieder geval 
goed gevuld, rondom is het nog wat stil, zonder toeschouwers en een gesloten 
clubhuis. Eind maart horen we wat er echt mogelijk is.  
Dankzij de wekelijkse Babbels was het toch niet heel stil gedurende de maanden dat 
we niet konden tennissen. Geweldig dat jullie geregeld iets van jullie lieten horen en 
Marijke en Natascha dit iedere week vertaalden in een sprankelende collage. Dank 
jullie wel. 
En nu op naar 7 april! Tot op de baan. 
 

Van de penningmeester 
 
Op de digitale ALV van eind 2020 is besloten dat de 
contributies voor de periode 1 april 2021 t/m 31 maart 2022 
wederom gelijk blijft op €90 per seizoen. 
 
Ik wil alle leden en ouders/begeleiders/bewindvoerders 

hiermee op de hoogte stellen dat ik op 30 april aanstaande de zomercontributies zal 
innen via automatische incasso. Dat wil dus zeggen dat ik op 30 april €90 van de 



deelnemers aan het zomertennis (!) zal afschrijven. Je hoeft niets anders te doen 
dan te zorgen voor voldoende saldo op de rekening. 
 
Degenen die geen machtiging hebben afgegeven zal ik binnenkort per mail een 
factuur sturen met het verzoek deze voor 1 mei te voldoen. 
 
Bedankt voor jullie medewerking alvast. 
 
Nu maar hopen dat wij een fantastisch zomerseizoen tegemoet gaan. De 
voortekenen zijn tamelijk positief. Velen zijn ingeënt, we mogen buiten al weer 
dubbelen en het lijkt erop dat de terrassen vanaf april ook weer open mogen. 
 
Afgelopen winter is er door alle toestanden bijzonder weinig indoor getennist. Smash 
heeft wel vooraf alle baanhuur betaald aan TLine en Fablo. Deze partijen hebben het 
ook niet makkelijk maar er zijn overheidsregelingen waar deze verhuurders gebruik 
van kunnen maken om de huurders – Smash dus - in enige mate te compenseren. 
Op dit moment is daarover nog niets te zeggen maar mocht hier in de toekomst nog 
een vergoeding voor komen dan stelt het bestuur dat deze ten goede moet komen 
aan de leden die afgelopen winter hun contributie hebben betaald en daarvan 
nauwelijks hebben kunnen genieten. Meer duidelijkheid hierover verwacht ik in het 
tweede kwartaal van 2021. Ik hou jullie daarvan op de hoogte. 
 
 
Agenda 
7 april    start zomerseizoen 
21 augustus   30 jarig jubileum bij TV Vogelenzang (onder voorbehoud) 
 
 

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  Mary Jane Speller 

11 maart  Daniël Hubregtse 
26 maart  Binck Paans 
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 
26 april  Robyn Giesselink 
29 april  Carlos Arends 
 
 



 
Van de ledencommissie 
 
Wat maken jullie ons blij met alle inzendingen voor de “Babbels”.  
Dank jullie wel! 
 

We zijn ook blij dat onze gastvrouwen/heer dit zomerseizoen weer 
tijdens hun uurtje aanwezig willen zijn op de tennisbaan, 
zodat jullie naast het bestuur een vast aanspreekpunt hebben. 
Jullie kennen ze wel, het zijn: 
 

17.00 uur HBC Doort Matthes, moeder van Lucas. 
18.00 uur HBC Marijke Smits, moeder van René. 
19.00 uur HBC Natascha Diseraad, moeder van Joshua en  
   Henny de Deugd, moeder van Julian. 
17.00 uur PM Annelies Abbas (oma van Laura) 
   Reserve Jan Willem/ Lida Bronsveld, ouders van Ischa 
18.00 uur PM Koja Mekkelholt, vrijwilligster.  
 
Natascha moet deze zomer helaas regelmatig werken in de avonduren. Als ze er niet 
kan zijn om 19.00 uur bij HBC, dan zal Henny, de moeder van Julian, haar taak 
overnemen. Zij hebben dus een soort duobaan.  
Jan Willem en Lida, de vader en moeder van Ischa, zijn reserve voor gastvrouw 
Annelies om 17.00 uur bij Pim Mulier. 
 
Natuurlijk hopen we dat we deze zomer vaker kunnen tennissen dan afgelopen jaar 

en dan met minder regeltjes, met open terrassen en een kantine waar 
we wat kunnen bestellen. 
 
Nico heeft de indeling gemaakt, deze werd jullie al toegestuurd. 
Door de corona kan het zijn dat het weleens anders is, daar krijgen 
jullie dan bericht van. 

 
René van Eeken heeft zijn lidmaatschap opgezegd, heel jammer. Maar als hij er spijt 
van krijgt, mag hij natuurlijk zo weer terugkomen! 
Door de verhuizing kan Teyler geen lid meer zijn vanaf 1 januari 2021. 
Sigrid, Frank en Carlos slaan dit seizoen over door ziekte en blessures. 
Verder zijn er weinig veranderingen in het ledenbestand. 
 
We hopen jullie allemaal weer te zien deze zomer op de tennisbaan !! 
 
 

Van de secretaris, de grote vrijwilligers Corona-crypto 
  
Om de Lock-down enigszins te veraangenamen werden onze 
vrijwilligers onlangs uitgenodigd om hun puzzelvaardigheden en 
kennis van Smash te testen. 
Blijkbaar heb ik het menigeen (té?) lastig gemaakt, getuige het feit dat 

slechts één vrijwilliger alle opgaven goed heeft beantwoord.   
 

	

aanspreekpunt 



Dit was de oplossing: 
Horizontaal 

2 Heeft Sarah dit kledingstuk 
gekocht ter nagedachtenis aan Martin 
Bril? (5) 

5 Met deze Peter kun je vast 
poepen (6) 

8 Verdraaid; Mira is lid van de 
atletencommissie (4) 

9 Komt Shobana hier vandaan? (8) 
11 Beginnen met opdienen (8) 
13 Meppende vereniging (5) 
15 Houdt deze ondernemer Smash 

aan  ’t lijn(tje)? (4) 
17 Een Engelse zorginstelling in de 

zomermaanden op HBC (6) 
18 Deze Yates is geen cowboy, 

maar een voornaam lid van Smash (5) 
20 De secretaris van Smash kan dit 

tempo niet bijhouden (5) 
21 Een zee-militair op de tennisbaan (8) 
24 Pas op: een kakker op de baan (3) 
25 Zij staat er niet achter (10) 
30 Jezus in de Koran of voormalig Smash-lid op de baan? (3) 
31 Returns zijn hier niet tegen bestand (4) 
32 Met deze vereniging kun je afslaan (4) 
33 Oost-Europese proftennisster die voor Nederland uitkomt (3) 
35 Deze voorname man let op de centjes (4) 
36 Met liefde een game binnenhalen (4) 

 
     Verticaal 

1 Notulist in de ton (6) 
3 Het klinkt alsof zij niet zo groot is (4) 
4 Deze vreemde gebruiken kregen de vrijwilligers cadeau (7) 
5 Deze nieuwsbrief heeft veel praatjes (7) 
6 Deze vrijwilligster is geen lid van JA (3) 
7 Besmettelijk biertje (6) 
10 Dit heeft Janny met het meervoud van 24 gedaan  (8) 
12 Engelse afsluiting van een Smash-toernooi (5,3,5) 
14 Met dit bestuurslid gaat het nooit bergafwaarts (5)   
16 Is deze voormalige Russische toptennisster heilig verklaard? (5) 
19 Zo te horen geeft deze vrijwilligster alleen in juli en augustus les (6) 
22 Speelt Smash op de banen van een vrouw uit het oude Rome? (6) 
23 Jaarlijks terugkerende afkorting (3) 
24 Mousserend Coronadrankje (6) 
26 Dit zegt Laura tegen Annelies (3) 
27 Gespannen slagwerk (6) 
28 Nico’s speeltje (2) 
29 Niet voor de knikkers (3) 
34 Afgekort evenement van Doetinchem tot Den Haag (2) 



  
De winnaar laat zich wellicht raden, namelijk degene met ver weg de meeste kennis 
over TV Smash: Marijke Smits. 
  
Namens het bestuur van harte gefeliciteerd! 
  
De fles wijn wordt haar op de 1e speeldag overhandigd. 
  
 
 
En een groet van…… Bert Lenselink 

Bert gaat ons verlaten om samen met 
zijn geliefde in het oosten van het land 
een nieuw avontuur aan te gaan. 
Jammer voor Smash, we gaan je 
missen. Wellicht komen we nog een 
keer langs om mee te doen aan jullie 
open toernooi. 
Heel veel succes, plezier en geluk 
samen met Monique. 
 
 


