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Nieuwsbrief oktober 2012 

 
 
Inleiding 
 
Beste sponsoren en andere tennisliefhebbers, 
Het tennis zomerseizoen zit er weer bijna op en de trainingen zijn weer aangevangen. Met 15 
spelers gaan we het nieuwe seizoen in. De nieuwe aanwinsten van dit seizoen zijn: 
Uit Rheden: Laura Verkerk 
Uit Apeldoorn: Nick van den Hurk-Lopez en Victor en Ruben van der Veen 
Uit Eerbeek: Daan Bouhof 
Uit Dieren: Isa Hoevers en Alexandra van Weelden > zij stroomden rechtstreeks door na 1 jaar 
voortraject gedaan te hebben! 

  
Bij deze heten wij jullie welkom in de tennisschool en we hopen dat jullie het snel naar je zin 
gaan hebben in Dieren!  
Zoals jullie in de vorige nieuwsbrief hebben kunnen lezen, gaan Dennis Hardeman en ikzelf de 
tennistrainingen verzorgen. Tevens geven wij samen de mentale trainingen waar alle spelers 
aan gaan deelnemen. Pieter Slagter neemt de loop/coordinatie trainingen voor zijn rekening 
en Frank Wetters (Smash Massage) is de sportmasseur van de tennisschool en geeft de 
fitness trainingen in Sportvilla Lomar. 
 
 
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 
 

http://www.stopkindermisbruik.nl/
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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 
 
Naast bovenstaande doelen hebben we besloten om ook “Warchild” te gaan steunen. Dit 
jaar ging onze jaarlijkse sponsordag niet door vanwege te weinig aanmeldingen. Hierdoor 
kwam ik ‘s avonds op de bank te zitten en zat plotseling in de film “Wit Licht” met Marco 
Borsato. Ik had deze nog niet gezien en ik had mij al eerder eens afgevraagd hoe o.a. deze 
kindsoldaten in staat waren tot gruweldaden. In de film werd duidelijk gemaakt hoe de 
volwassen leiders te werk gaan bij het “opleiden” van deze kinderen. Zowel de kindsoldaten 
als de andere oorlogskinderen zijn hierin slachtoffer op een uiterst wrede manier. Toen 
begreep ik pas hoe vals en doordacht dit gepland was. Voordat deze nare beelden wegebden 
uit mijn gedachten en ik weer verder ging met mijn mooie leven, besloot ik direct actie te 
ondernemen en heb Warchild gebeld om ons aan te melden als donateur. Toeval bestaat 
volgens mij niet en op deze manier heeft de gecancelde sponsordag toch nog nut gehad! 
Daarom Warchild! 
Voor meer info. zie www.warchild.nl 
 
 
Sponsoren 

  
Beste sponsoren. Jammer genoeg heb ik zoals boven al vermeld, de sponsordag van dit jaar 
af moeten zeggen vanwege te weinig aanmeldingen. Achteraf hoorde ik dat veel mensen wel 
hadden willen komen. Volgend jaar zal ik nog wat extra herinneringen sturen zodat de 
sponsordag zeker door kan gaan! Aan jullie de vraag of iedereen dan tijdig wil reageren. Ook 
wanneer je niet komt!  
 
Vanaf heden lichten we in de nieuwsbrief één sponsor even toe. Deze keer doen we dat met 
“Natuurlijk Groen”. 
Natuurlijk Groen is uitgegroeid tot dé marktleider van Nederland op het gebied van 
kerstbomen en accessoires. Natuurlijk Groen staat onder leiding van Manuela Grubesic en 
levert exclusieve zijden kerstbomen, luxueuze kerstkransen en volledige kerstdecoraties 
voor bedrijven en instellingen door heel Nederland. Op deze manier zorgen zij ervoor dat de 
bedrijven/instellingen een schitterende kerst uitstraling hebben zonder dat ze daar enig 
omkijken naar hebben. Al het werk wordt uit handen genomen. Het hele jaar door is 
Natuurlijk Groen bezig met alle voorbereidingen om tijdens de kerstdagen niets aan het 
toeval over te laten. Ook wordt begin januari alles weer keurig opgeruimd! Kortom, alles 
moet “piek”fijn in orde zijn!  
 
Voor meer info. Zie: www.natuurlijkgroen.nl 
 

http://www.unicef.nl/
http://www.warchild.nl/
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Voortraject spelers 
 
Op dit moment is er geen voortraject groepje. 
 
Nieuws van de Spelers 
 
Helaas zijn er vanwege een reorganisatie in de tennisschool ook wat spelers afgevallen: 
Mart de Lijster, Bjorn Terlouw, Roy Bel, Mats Knoeff, Sabine Huhnholz en Marloes Huhnholz 
vallen niet meer onder de tennisschool maar trainen naast hun clubtraining bij Polysport nog 
wel mee met de tennisschool. Hierdoor krijgen zij toch de mogelijkheid zich verder te blijven 
ontwikkelen op hun niveau en blijft het spelplezier gehandhaafd.  
 
Ook nemen we afscheid van Chris Wijnveldt. Samen met Chris en zijn ouders hebben we 
besloten dat het voor Chris beter is om meer tijd voor school en voor zijn vrienden te hebben. 
Daarom hebben we voortijdig besloten dat hij verder traint bij Polysport in een leuk groepje 
vrienden van zijn niveau. Succes met alles Chris en veel plezier gewenst op de baan!  
 
Hieronder volgen de belangrijkste resultaten van de competities en toernooien:   

 Jongensteam t/m 10 jaar kampioen! Bjorn, Mart, Demian, Roy, Jonathan, Rens en 
Lenny, destijds 7,8,en 9 jarigen en de meesten speelden voor de eerste keer 
competitie waarbij ze niet alleen 1e werden maar ook door stoomden tot de halve 
finales van de Gelderse Kampioenschappen.  

 Eva is 2e geworden in het open jeugd toernooi t/m 10 jaar in Ugchelen. 

 
 Quinten pakt naast een heleboel open toernooien ook het 1-ster toernooi in 

wageningen t/m 12 jaar in de enkel en dubbel! Als 1e jaars t/m 12 staat hij nu 122e van 
Nederland. Goed gedaan Quinten! 

 Lotte wint in Duiven de DE 6 en 5. Ook in Bennekom en Elden wordt ze 1e in de DE 5! 
Hiernaast is ze nog 1e geworden in de DD5 in Elden, 2e in de DE4 op ALTB in Arnhem en 
2e in de DD5 op Beekhuizen. Mooie reeks Lotte! 

 Marleen wint de DE4 in Duiven en wordt 2e in de DE4 in Elden. Ze  staat tevens 72e van 
Nederland t/m 16 jaar! 
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Ranking spelers 
Lotte is gestegen van 6,3 naar 5,5 
Marleen is gestegen van 4,4 naar 4,3  
Quinten is gedaald van 6,5 naar 6,6 
Rens is gedaald van 8,9 naar 9,3 
Jonathan is gestegen van 8,9 naar 8,1 
Lenny is gestegen van 9,2 naar 8,9 
Demian is gestegen van 9,0 naar 8,6 
Eva is blijven staan op 9,0  
Ruben begint op 7,0 
Victor begint op 8,3 
Daan begint op 8,4 
Laura begint op 6,5 
Nick begint op 8,6 

 
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. 

 

http://www.tennisbegeleiding.nl/
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Sponsoren 
 
Professionele tennisbegeleiding Roald de Gans wordt mede mogelijk gemaakt door: 

 
 
 
 
 

 

 


