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Nieuwsbrief mei 2010 

 
 
Inleiding 
Beste sponsoren en andere tennisliefhebbers, 
Jullie zijn van ons gewend om een uitgebreid verslag te lezen van al onze spelers. Vanaf 
heden gaan we het iets anders doen. We lichten nu alleen alle hoogtepunten eruit. Dit 
kunnen zowel positieve als negatieve hoogtepunten zijn! De reden hiervoor is dat onze 
tennisacademie groeit. Dit is natuurlijk super, maar om de nieuwsbrief makkelijk en leuk 
leesbaar te houden voor onze lezers hebben we gekozen voor deze aanpak. 
Zoals gezegd groeit de tennisacademie. Naast onze huidige 6 spelers mogen we tevens 3 
nieuwe spelers verwelkomen. Ruben Wortel (’99), Oswald Scheerder (’96) en  
Lotte Lesscher (’98). 
Ruben komt uit Dieren en is een speler met gigantisch veel balgevoel. Vooral bij de volleys 
kun je zien dat hij voorloopt op zijn leeftijdsgenoten. Mentaal zal hij wat moeten harden om 
in de toernooien zijn trainingsniveau te kunnen behalen. 
Oswald komt uit Doesburg en is zoals je noemt een tennissende muur. Hij is redelijk allround 
in zijn slagen en blijft de ballen maar terugslaan. Hij zal wel een wapen moeten gaan 
ontwikkelen om wat sneller progressie te boeken. Ook zal hij moeten leren om na de uiterste 
energie inspanning nog net even dat pasje extra te doen. 
Lotte komt uit Elden en heb ik zien spelen in een K-5 toernooi in Beuningen. Hier versloeg zij 
de nummer 1 geplaatst en werd uiteindelijk 2e. Wat mij opviel aan haar was dat ze tijdens haar 
slagen mooi in balans stond. Hier hebben veel spelers moeite mee. Wel moet ze leren om 
degelijk te spelen. Ze kan winnen van de besten, maar ook verliezen van een klasse lager 
door haar risico volle spel.  
 
Goede doelen 
Vanaf heden steunt onze tennisacademie het goede doel “stopkindermisbruik”. Ik was al een 
tijdje op zoek om een goed doel te steunen die ook zichtbare resultaten liet zien en die 
gericht was op kinderen. Na de TV uitzending gepresenteerd door initiatiefneemster en 
ambassadrice Yolanthe van Kasbergen over de leefomstandigheden van jonge meisjes in 
India was ik meteen overtuigd dat dit het doel werd. Overal ter wereld wordt er (seksueel) 
misbruik van kinderen gemaakt en deze organisatie zorgt ervoor dat deze kinderen hieraan 
kunnen ontsnappen en weer toekomstmogelijkheden krijgen. Voor meer info. zie 
www.kindermisbruik.nl 
 
 

 
 

http://www.kindermisbruik.nl/
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Sponsoren 
Beste sponsoren. Zoals jullie wellicht gezien hebben worden er regelmatig resultaten van de 
spelers uitgelicht in verschillende kranten. Naast de grote kranten de Gelderlander en de 
Stentor staan de meeste stukjes in de Regiobode die 47.500 oplages verspreid. Op onze 
vorige sponsordag heb ik aangegeven dat we dit jaar meer naamsbekendheid in de regio 
Apeldoorn/Zutphen willen bewerkstelligen. Vanaf heden is dit gerealiseerd. Alle resultaten 
van de spelers komen te staan in de Steden Driehoek. Deze krant verspreid 318.000 oplages 
in de regio Apeldoorn, Zutphen, Deventer en omstreken. 
Hieruit hebben wij dan ook verscheidene reacties ontvangen waardoor de mensen weten dat 
we serieus bezig zijn met het aanbieden van alles wat nodig is om het uiterste uit de spelers 
te halen. Zodoende hebben we er ook weer 3 nieuwe spelers bij (zie inleiding). 
Deze spelers moeten nog wel in de kleding worden gestoken. Wanneer jullie naast de andere 
shirtsponsoren ook een speler persoonlijk willen aankleden dan kunnen jullie contact 
opnemen met mij (Roald). De kosten vallen reuze mee hiervoor en uw naam wordt overal 
gedragen. 
Ook heeft zich een nieuwe sponsor aangemeld. In onderstaand stukje kunt u lezen wie hij is en 

wat hij doet. 

 

Beste sponsoren, tennisliefhebbers, 

 

Graag stel ik me even voor. 

Mijn naam is Gregor van Es en ik ben sinds eind vorig jaar samen met mijn twee zoontjes lid 

geworden van TV Dieren. Ik moet zeggen dat de vereniging ons er goed bevalt.  

Uiteraard heeft Roald me verteld over de professionele tennisbegeleiding. Diverse malen heb ik 

trainingen gezien onder professionele begeleiding en ik ben onder de indruk van het talent. 

Aangezien ik zelf ook graag tennis heb ik besloten om ook deel te nemen aan de sponsoring.   

In 2000 ben ik gestart als zelfstandige h.o.d.n. Esystems Consultancy. Met Esystems Consultancy 

houd ik me voornamelijk bezig met Consultancy, Projectmanagement en Interim management in 

de ICT. Ik realiseer me dat ICT een nogal breed begrip is daarom is nuancering wel op zijn plaats. 

Met Esystems Consultancy zit ik voornamelijk in de kantoorautomatiserings hoek in zowel het 

midden en klein bedrijf  als bij grote organisaties.  

 

Naast voornoemde activiteiten houd ik me met Esystems Development ook bezig op het gebied 

van electronica ontwikkeling. Esystems Development ontwikkelt maatwerk systemen/applicaties 

voor zowel industriele als publieke toepassingen. 

 

Voor zover een beknopte samenvatting van de activiteiten.  

 

Contactgegevens: 

 

Esystems Consultancy/Development 

W.Einthovenstraat 7 

6961 CK  Eerbeek 

Telefoon:  06 24 22 99 62 

Mail:  info@esystems.nl 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Gregor van Es 

mailto:info@esystems.nl
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Nieuws van de Spelers 
 
In de afgelopen maanden hebben de spelers flink getraind om in de toernooien en 
competitie hun punten te pakken. Hieronder volgen de resultaten tot nu toe: 

 Marloes en Marleen werden beide 3e in het K-5 toernooi in Apeldoorn. 

 Alwin heeft in Presikhaaf de halve finale in categorie 3 behaald. In de eerste paar 
rondes wist hij te winnen van een 2,4 en een 2,8. Uiteindelijk moest hij buigen voor de 
nummer 1 geplaatst in het toernooi. Wel is er met dit resultaat weer een mijlpaal 
bereikt. 

 Marleen heeft zowel het K-5 toernooi in Wijchen als Beuningen op haar naam 
geschreven en is weer hard op weg om in de top 100 te komen t/m 14 jaar. Vorig jaar 
stond ze hier ook maar in een leeftijdscategorie lager. 

 Lotte is in Beuningen 2e geworden t/m 12 jaar en wist gaande weg de nummer 1 
geplaatst uit te schakelen. 

 De conditie test op de baan is door alle spelers positief afgerond. Dit wil zeggen dat 
iedereen zichzelf verbetert heeft t.o.v. de laatste test. Goed gedaan allemaal! 

 In de voorrondes van de Gelderse Kampioenschappen (RJK) Hebben Fabian, Oswald, 
Marleen,Isabel en Lotte meegedaan. Met trots mogen we vermelden dat iedereen 
door is gegaan naar de Gelderse Kampioenschappen. Fabian is degene die hierbij 
zeker een mijlpaal heeft bereikt. Hij heeft de afgelopen winter keihard getraind om in 
de buurt te komen van het niveau wat nodig is en dit begint zich nu te lonen. Marleen 
en Isabel hebben vervolgens ook nog een wedstrijd gewonnen in de Gelderse en 
verloren in de 2e ronde. Isabel moest hierbij tegen een 5,4 en Marleen tegen de 
nummer 1 geplaatst die maar liefst 3,9 in ranking staat. Door tegen deze speelsters 
gespeeld te hebben weten de spelers waar ze naar toe moeten werken en zijn ze 
weer een ervaring rijker. 

 In de competitie zijn Sabine en Marloes kampioen geworden op de woensdag middag, 
voor Ruben geldt hetzelfde met zijn team en Lotte is op de zaterdag tevens kampioen 
geworden. Zij zullen nu gaan strijden met de andere nummers 1 met als doel om 
uiteindelijk Gelders Kampioen te worden. Marleen, Fabian en Oswald zijn kampioen 
geworden in de zondag competitie en zullen volgend jaar een klasse hoger gaan 
spelen. Alwin is in de competitie helaas gedegradeerd uit de 1e klasse op zaterdag. Wel 
won hij 4 van zijn 5 enkelpartijen.   
 
 

 Ranking spelers 
Alwin is gestegen van 3,4 naar 2,8 
Marleen is gestegen van 6,3 naar 5,8 
Sabine is gestegen van 8,3 naar 7,5  
Marloes is gestegen van 8,0 naar 7,5 
Isabel is gestegen van 7,7 naar 6,9  
Fabian is gestegen van 7,1 naar 7,0  
De nieuwe spelers: 
Lotte begint op 7,0 
Oswald op 6,9 
Ruben op 8,4 
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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 
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