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Nieuwsbrief mei 2011 

 
 
Inleiding 
Beste sponsoren en andere tennisliefhebbers, 
Het tennisseizoen is al weer volop aan de gang. Alle spelers zijn zich aan het meten in de 
voorjaarscompetitie en in de Rayon Jeugd Kampioenschappen.  
Tevens in deze periode mogen we een nieuwe speler verwelkomen en helaas tegelijkertijd 
afscheid nemen van Oswald Scheerder. In onderling overleg zijn we samen tot de conclusie 
gekomen dat het beter was om te stoppen bij de tennisschool maar in plaats daarvan wel 
gewoon door te trainen bij de club. Hij blijft dan ook gewoon actief in Dieren en wij wensen 
Oswald dan ook veel plezier en succes met zijn verdere tennisspel. 
De nieuwe speler is Quinten Kleiboer uit Heerde. Quinten rond zijn trainingen bij de 
tennisbond af en hij en zijn ouders hebben besloten om vanaf juli de stap naar Dieren te 
maken. Quinten is 10 jaar en heeft net de Rayon Jeugd Kampioenschappen t/m 10 jaar op zijn 
naam geschreven. Hij loopt qua niveau ver voor op zijn leeftijdgenoten en heeft al aardig wat 
wedstrijd ervaring. Wij gaan uiteraard ook voor hem alle mogelijkheden creëren om het 
hoogst haalbare uit hem te halen. Bij deze heten wij Quinten en zijn ouders dan ook van harte 
welkom bij onze tennisschool.    
 
Voortraject spelers 
Van de 6 spelers in het voortraject is er tussentijds helaas ook hier 1 speler afgevallen. Rens 
Meijer uit Eerbeek gaf aan het niet meer zo leuk te vinden en in overleg met zijn ouders 
hebben we er een punt achter gezet. Rens heeft het nog wel een aantal weken geprobeerd 
maar het bleek duidelijk dat de motivatie er niet meer was. Bij deze wensen we ook Rens veel 
plezier met de sport die hij eventueel in de toekomst gaat beoefenen. 
Roy Bel uit het voortraject heeft zijn sleutelbeen gebroken daar hij is aangevallen door een 
hond. Roy is uiteraard erg geschrokken en barste in tranen uit toen hij te horen kreeg dat hij 
zeker 6 weken niet mocht tennissen. Ondanks zijn grote verdriet is dit natuurlijk wel een 
positieve reactie wat betreft zijn liefde voor de sport. Met zo’n instelling kun je het ver 
schoppen Roy! We wachten dan ook rustig af tot je weer hersteld bent en gaan dan gewoon 
weer lekker verder trainen. Beterschap gewenst van ons allemaal. 
Alle 5 spelers kunnen ondertussen al op ¾ veld spelen en waarschijnlijk voor de zomer 
vakantie ook op groot veld. De service wordt steeds gerichter en de fh en bh steeds iets 
vaster. De laatste training van het seizoen staat er nog een onderling toernooi op het 
programma zodat ze op jonge leeftijd al leren om te gaan met wedstrijd spanning.  
Volgend seizoen gaan we steeds meer wedstrijden proberen te organiseren tegen club 
kinderen zodat kinderen al snel ervaren om “echte” wedstrijden te spelen. Hierdoor stijgt de 
mentale kracht en je kunt een heleboel kinderen die wedstrijden willen spelen meer plezier in 
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het tennissen geven. Hierdoor ontstaat er een win-win situatie voor de club en de 
tennisschool jeugd.  
 
 
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. In maart/april hebben we in verschillende kranten onze selectie van 2011 
gepresenteerd. Ook zijn er nog wat andere actie foto’s gemaakt van de spelers in de sponsor 
kleding. Binnenkort stuur ik jullie deze toe. Deze foto’s mogen gebruikt worden voor jullie 
bedrijf.  
Ondertussen is er zoals beloofd ook een bericht naar de Arnhemse Koerier gestuurd en deze 
is in april geplaatst. 
 
 

 
 
Achterste rij van links naar rechts:  
Marloes Huhnholz,Ruben Wortel, Lotte Lesscher, Marleen Jansen, Fabian Hermans, Sabine 
Huhnholz. 
Voorste rij van links naar rechts: 
Lenny de Gans,Bjorn Terlouw,Rens Meijer,Roy Bel,Eva Boer,Mart de Lijster. 
 
 
 
 

http://www.stopkindermisbruik.nl/
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Nieuws van de Spelers 
   
In de afgelopen maanden hebben de spelers hun laatste wintertoernooien gespeeld. 
Hieronder volgen de resultaten: 

 Marloes heeft nog een aantal wintertour toernooien gespeeld en werd 1e t/m 15 jaar 
en 3e in de finale poule t/m 13 jaar in Dieren, 1e t/m 13 jaar bij ALTB Arnhem en heeft 
uiteindelijk de Masters t/m 15 jaar gewonnen. In de Rayon Jeugd Kampioenschappen 
(RJK) is ze 2e geworden t/m 14 jaar en dit betekent dat ze door is naar de Gelderse 
Kampioenschappen.   

 Lotte haalde tijdens de RJK de finale t/m 14 jaar en won van Marloes en is dus ook 
door naar de Gelderse Kampioenschappen. 

 Sabine heeft in de wintertour de 2e plaats t/m 13 en 15 jaar behaald in Dieren. Ook 
werd zij 2e in AlTB Arnhem t/m 13 jaar. In de RJK werd zij 3e achter Lotte en Marloes 
waardoor ook zij een plek veroverde bij de Gelderse Kampioenschappen. 

 Marleen heeft in de wintertour categorie 5 t/m 19 jaar in Dieren de finale eenvoudig 
weten te halen. Helaas nekte een blessure haar waardoor ze de finale niet kon spelen. 
Het was hierna nog afwachten of ze het k-3 toernooi in Zutphen kon spelen. Met wat 
technische aanpassingen in haar service bleek dat het kon. En niet voor niets! Ze 
behaalde de 2e ronde door haar tegenstandster te verslaan met 6-1 6-3. Hierdoor 
behaalde ze genoeg ranglijst punten en wist haar positie te handhaven. Ze staat op dit 
moment 87e  van Nederland t/m 14 jaar. 

 Ruben en Fabian zijn tijdens de RJK respectievelijk 3e en 2e geworden in hun 
leeftijdscategorie en zijn dus ook door naar de Gelderse Kampioenschappen. 

 
Conclusie: alle spelers die mee hebben gedaan met het RJK zijn dus door naar de 
Gelderse Kampioenschappen en een aantal hebben het goed gedaan in de wintertour. 
Marleen doet het goed in de K-toernooien.  
Doel voor de komende tijd is de spelers op vastheid te trainen en steeds beter onder druk 
te leren tennissen. We willen op deze manier zo ver mogelijk zien te komen in de K-5 en  
K-4 toernooien zodat we steeds meer spelers naar de K-3 toernooien kunnen sturen en 
daar steeds meer ervaringen opdoen. 

 
Ranking spelers 
Sabine is blijven staan op 7,0  
Marloes is gestegen van 6,6 naar 6,5 
Fabian is iets gedaald van 6,6 naar 6,8  
Lotte is gestegen van 6,5 naar 6,2 
Ruben is gestegen van 8,0 naar 7,8 
Marleen is gestegen van 5,8 naar 5,3 
 
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 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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 
 
 
 
 


