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Inleiding 
 
Beste sponsoren en andere tennisliefhebbers, 
Onlangs heeft Dennis zijn vertrek aangekondigd naar India (voor verdere info zie; nieuws 
van de spelers/trainers). Hoe jammer wij dit ook vinden, zijn we tevens blij om zijn 
vervanger aan te kondigen. Huib Troost (zie foto), gaat Dennis zijn taak overnemen. Huib 
heeft zowel als speler en trainer veel ervaring in het toptennis.  
 

 
 
Enkele feiten over Huib: 
- Rond de 500e plaats op de wereldranglijst gestaan in het enkelspel 
- Rond de 250e plaats op de wereldranglijst gestaan in het dubbelspel 
- Nederlands kampioen geweest t/m 18 jaar 
- Nederlands kampioen in de Heren dubbel bij de senioren 
- Nederlands kampioen in de Mix dubbel bij de senioren 
- In het dubbel hoofdtoernooi gestaan in Ahoy (ABN AMRO toernooi)  
- Op Wimbledon de kwalificatie rondes in de dubbel gespeeld 
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Als trainer is Huib o.a. werkzaam geweest op het Amstelpark in Amsterdam en heeft 10 
jaar Thiemo de Bakker en 6 jaar lang Thomas Schoorel begeleid. 
Op dit moment heeft Huib een tennispark in Bathmen waar zijn tennisschool gevestigd is. 
Hiernaast gaat hij samen met mij ervoor zorgen dat onze spelers technisch optimaal 
getraind worden. Het is belangrijk dat spelers in iedere situatie oplossingen bedenken 
zowel tactisch als technisch. Op deze manier worden ze steeds minder kwetsbaar en kan 
een hoger niveau bereikt worden. Met zijn ervaring halen we steeds meer kennis in huis 
en komt ons doel steeds dichterbij. 
Bij deze heten wij Huib dan ook welkom in onze tennisschool en we hopen op een 
effectieve samenwerking!  
 
Goede doelen 
Zoals jullie weten steunt onze tennisacademie het goede doel “stopkindermisbruik”. 
Regelmatig krijg ik berichten binnen dat er een hoop kinderen bevrijd zijn van 
kindermisbruik. O.a. de Rescue Foundation waar stopkindermisbruik nauw mee 
samenwerkt zorgt ervoor dat kinderen hieraan kunnen ontsnappen. 
Wanneer jullie de resultaten van Stop Kindermisbruik willen weten kun je je aanmelden 
voor de nieuwsbrief op hun site. Voor meer info. zie www.stopkindermisbruik.nl 
 
Het tweede goede doel is Unicef. Aangezien wij met name met kinderen werken willen 
wij zoveel mogelijk doelen steunen waarbij andere kinderen ook geholpen worden om 
hun leven zo normaal mogelijk op te kunnen bouwen. 
Unicef helpt hierbij. Wij vinden het onacceptabel dat kinderen sterven omdat ze 
gewoonweg geen eten hebben/krijgen. Voor ons is dit niet te bevatten. Vandaar Unicef! 
Voor meer info. zie www.unicef.nl 
 
Het derde goede doel is “Warchild”. Warchild zorgt ervoor dat zoveel mogelijk kinderen 
in conflictgebieden geholpen worden hun oorlogservaringen te verwerken door o.a. 
bescherming, psychosociale hulp en onderwijs aan te bieden en ervoor te zorgen dat ze 
in een veilige omgeving samen kunnen bouwen aan een vreedzame toekomst. Want 
kinderen horen niet thuis in een oorlog. Nooit! Daarom Warchild! 
Voor meer info. zie www.warchild.nl 
 
 
Sponsoren 
Beste sponsoren. Zoals jullie op het 
kerstpresentje hebben kunnen lezen is  
het talent rechts op de foto reeds gestrand in de 
voorrondes (last van de zon, wind, je kent het 
wel…..slechte hal hoor!), maar gelukkig zijn er 
nog andere bekende spelers zoals o.a. Federer, 
Del Potro, Tsonga en onze eigen Robin Haase en 
Igor Sijsling die wel door de voorrondes zijn 
gekomen (sommige mensen hebben ook altijd 
geluk….)!  
Bij deze wensen we jullie veel plezier op het 
grootste tennistoernooi van Nederland.  
Jullie kaarten worden binnenkort aan huis 
bezorgd. 

http://www.stopkindermisbruik.nl/
http://www.unicef.nl/
http://www.warchild.nl/


 
Stuijvenburchstraat 9, 6961 DP Eerbeek. tel: 06 10 967 986 / 0313 656810 
www.tennisbegeleiding.nl. K.v.K. nr. 08180685. B.T.W. nr. NL 129123353B01. Rabobank: 136934684 

 
 
Sponsor uitgelicht!  
Deze keer doen we dat met “Sermon”, dakbedekking in golfplaten.  
 
 
 

Sermon montagebedrijf is gespecialiseerd in de montage 
van VezelCement golfplaten in met name de agrarische 
sector. De mannen achter het bedrijf zijn Bas van Heteren 
en Fabian van der Meij, allebei goed voor meer dan 20 jaar 
ervaring in deze branch.  

 
 

 
 
 
Ondanks het steeds groter worden van de  
stallen, kiest Sermon ervoor om de nadruk te 
blijven leggen op kwaliteit. Hoewel de markt eerder 
sterk regionaal was, strekken de werkzaamheden van 
Sermon zich tegenwoordig uit tot ver in Duitsland. 
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Voortraject spelers 
 
Graag stel ik u allen voor aan onze nieuwe voortraject talentjes.  
Stephan van der Veen (6 jaar) uit Apeldoorn en Justus Haaijema (6 jaar)  uit Dieren zijn 
inmiddels begonnen met hun extra trainingen. Stephan speelt al een tijdje mee met de 
jongste tennisschool kinderen en weet zich daar aardig te redden als jonkie! Justus is net 
begonnen met de voortraject trainingen en heeft op vrijdag een extra training naast zijn 
clubtraining. Stephan en Justus, jullie doen het hartstikke goed en we wensen jullie veel 
plezier bij de tennisschool! Zet hem op! 
 

 
Justus Haaijema 
 
Nieuws van de Spelers/trainers. 
 
Zoals jullie in de inleiding al hebben kunnen lezen moeten we helaas afscheid nemen van 
onze collega Dennis Hardeman. Vanaf december 2012 heeft hij besloten de komende 5 
jaar met zijn gezin in India te gaan wonen en daar te gaan werken voor een tennisschool 
van een goede vriend. Dennis heeft het afgelopen jaar veel betekend voor de 
ontwikkeling in de tennisschool waardoor we de spelers weer naar een hoger plan 
kunnen tillen.  
Dennis bedankt en we wensen jou en je gezin veel plezier en succes in India! 
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Hieronder volgen de belangrijkste resultaten van de competities en toernooien:  

 Jonathan is 1e geworden t/m 10 jaar in het open jeugdtoernooi in Beekbergen.  

 Nick (rechts op de foto) is 2e geworden t/m 10 jaar in het kersttoernooi van T.C. 
Duiven. 

 Lenny (links op de foto) en Demian zijn gedeeld 1e t/m 10 jaar geworden in Duiven, 
alleen hadden ze in totaal net wat minder games behaald zodat ze toch 2e werden. 
Het trotse gevoel (zie foto!) was er niet minder om. Heel goed jongens! 

 

 
 

 Quinten wint het 2 sterren toernooi t/m 12 jaar in Leeuwarden. In de finale verslaat 
hij met 6-0 6-1 de nummer 51 van Nederland en mag hij zich vanaf heden de 
nummer 72 van Nederland noemen! Goed op dreef Quinten! 

 Laura is 2e geworden in de  ME 5 t/m 18 jaar in Duiven. 

 Alexandra is 2e geworden t/m 10 jaar in Duiven. Goed gedaan Alexandra! 

 Ruben is 1e geworden t/m 14 en t/m 16 (7) in het open jeugdtoernooi in Ede.  

 Victor is 2e geworden t/m 10 in Ede. 
 
Ranking spelers 
Lotte is gestegen van 5,5 naar 5,2 > 71e van Nederland t/m 16 jaar! 
Marleen is blijven staan op 4,3 > 93e van Nederland t/m 16 jaar!  
Quinten is gestegen van 6,6 naar 6,3 > 72e van Nederland t/m 12 jaar! 
Rens is gestegen van 9,3 naar 8,8 
Jonathan is blijven staan op 8,1 
Lenny is gedaald van 8,9 naar 9,3 
Demian is gestegen van 8,6 naar 8,2 
Eva is gestegen van 9,0 naar 8,7  
Ruben is blijven staan op 7,0 
Victor is gedaald van 8,3 naar 8,4 
Daan is gedaald van 8,4 naar 8,5 
Laura is gestegen van 6,5 naar 6,3 
Nick is gestegen van 8,6 naar 8,0 
Alexandra is tussentijds begonnen op 9,0 en gestegen naar 8,6 
Isa begint op 9,0 
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De rest van de spelers speelt nog geen officiële toernooien of competitie. Zodra zij 
hiermee gaan beginnen zal de speelsterkte bijgehouden gaan worden. 
 
Website 
Voor meer informatie verwijs ik u naar  de website:  www.tennisbegeleiding.nl. Via de 
website vindt u actuele en achtergrond informatie rondom de spelers en sponsoren. 
 
Sponsoren 
 
Professionele tennisbegeleiding Roald de Gans wordt mede mogelijk gemaakt door: 

 
 
 
 
 

 
 

http://www.tennisbegeleiding.nl/

