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Nieuwsbrief januari 2011 

 
 
Inleiding 
Beste sponsoren en andere tennisliefhebbers, 
Tijdens alle sneeuwpret werd er bij ons in Dieren gewoon doorgetraind. Een aantal spelers 
kwamen een leeftijdscategorie hoger te spelen waardoor er weer nieuwe dingen aan het 
licht moesten komen. De spelers moeten zich staande weten te houden onder allerlei 
omstandigheden en moeten vooral ook leren omgaan met tegenslagen. 
Mentaal gezien komt er van alles op hen af. Constant weer incasseren en opladen totdat er 
een mijlpaal bereikt wordt. Dan volgt het zelfvertrouwen, wat in de komende wedstrijd ook 
zo weer naar beneden kan gaan. Zodra de spelers alleen al dit proces op deze leeftijd aan 
kunnen hebben ze voor mij al een hele grote mijlpaal bereikt!   
 
Voortraject spelers 
Vanaf oktober 2010 is er een nieuwe speler bijgekomen. Roy Bel komt uit Dieren en is net 8 
jaar. Tijdens het onderlinge kersttoernooitje mini-tennis heeft hij de 3e plaats weten te 
veroveren. Mart de Lijster haalde de 1e prijs binnen met een ongeslagen status. De eerste 
bekers voor alle 6 spelers zijn binnen! 
Naast het vervolg van de loopscholing/coördinatie training zijn we na de kerstvakantie 
begonnen met het spelen op ¾ baan. Nu de basisslagen iets onder controle gebracht zijn, 
gaan we langzamerhand richting grotere speelvelden trainen.  
Belangrijk hierbij wordt de bovenhandse service en het plaatsen van de forehand en 
backhand om zoveel mogelijk plezier te creëren en de handigheid te vergroten. 
 
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. 
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 
 
Sponsoren 
Beste sponsoren. Als het goed is hebben jullie alle persoonlijke foto’s van de sponsordag 
toegemaild gekregen. De leukste overige foto’s staan op de website. Wanneer jullie hier nog 
vragen over hebben hoor ik het graag.  
Ondertussen lopen 2 spelers van onze tennisacademie er weer strak bij dankzij Jan van Asselt 
Schilderwerken en Gregor van Es van ICT-bedrijf Esystems. Zij hebben Marleen Jansen en 
Lotte Lesscher in nieuwe tenues gestoken van het merk Erima. Ruben Wortel zal de 
komende tijd het trainingspak van Ineke Davidse van het secretariaatsbureau ID-Services 

http://www.stopkindermisbruik.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 

gaan dragen. Erima zal de nieuwe kledinglijn worden i.p.v. Babolat. Aangezien Babolat zijn 
beloftes niet na is gekomen hebben we gekozen om hier verder van af te zien. 
In de vorige nieuwsbrief was ik bezig met de Arnhemse koerier. Helaas plaatst deze krant 
geen berichten achteraf maar wel vooraf. Dus resultaten niet, maar wel een aankondiging 
wanneer iemand bijvoorbeeld een belangrijk toernooi mag spelen. Een beetje krom mijns 
inziens maar we hebben in ieder geval kunnen regelen dat we deze aankondigingen kunnen 
plaatsen en zo de regio Arnhem en omstreken ook gaan bereiken. 
 
Nieuws van de Spelers 
   
In de afgelopen maanden hebben de spelers weer de eerste wintertoernooien gespeeld. 
Hieronder volgen de resultaten tot nu toe: 

 Marloes verraste iedereen in Rheden en sleepte de hoofdprijs t/m 14 jaar binnen. Ze 
schakelde in de finale poule o.a. de nummer 1 geplaatst uit en kreeg het voor elkaar 
om in de 2e set geen game af te staan! Aangezien Marloes 1e jaars t/m 14 speelt is dit 
een goed begin voor haar.  

 
 Lotte, zelf 12 jaar, werd 1e in de dubbel in categorie 6 t/m 18 jaar in Rheden. 

 Oswald is 2e geworden t/m 14 jaar in het open jeugd toernooi van TV Columbae in 
Duiven.  

 Marleen heeft in het k-3 toernooi in Rotterdam de 2e ronde weten te behalen door 
haar tegenstandster te verslaan met 6-3 6-3. Hierdoor staat ze nu 86e van Nederland 
t/m 14 jaar. 

 Ruben heeft ondanks een polsblessure toch meegedaan in de k-4 toernooien van 
Doetinchem en Hengelo. Hij moest zich hier weten te redden met een enkelhandige 
backhand en heeft het voor elkaar gekregen om 1 wedstrijd naar zich toe te trekken. 
Goed gedaan Ruben! 

 
Ranking spelers 
Sabine is gestegen van 7,5 naar 7,0  
Marloes is gestegen van 7,4 naar 6,6 
Fabian is gestegen van 7,0 naar 6,6  
Lotte is gestegen van 6,9 naar 6,5 
Oswald is gestegen van 6,9 naar 6,4 
Ruben is blijven staan op 8,0 
Marleen is iets gedaald van 5,7 naar 5,8 
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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 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Regio Glas  
Veta Financieel Advies 

Van Asselt Schilderwerken 
Klussenbedrijf Jan klarenbeek 

Sporthuis Willems 
Lomar Sportvilla 

Polysport 
ID Services management ondersteuning 

Sermon golfplaten 
 Smash Massage 
Natuurlijk Groen 

Autobedrijf Harrie van der Weide 
eSystems Development/Consultancy 

Meijer Tools 
Gelders Opleidingsinstituut 

Ontwerpstudio Merlijn 
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