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Nieuwsbrief november 2008  

 
 
Introductie nieuwsbrief 
Beste sponsoren en leden van TV Dieren, 
Hierbij de allereerste nieuwsbrief van ‘Professionele tennisbegeleiding Roald de Gans’. 
Via deze nieuwsbrief informeer ik u over de stand van zaken rondom de spelersbegeleiding 
en aanverwante zaken. De nieuwsbrief zal circa drie keer per jaar uitkomen en eventueel zijn 
er extra uitgaven als er nieuws te melden is. De nieuwsbrief zal bestaan uit een aantal vaste 
rubrieken en een aantal wisselende rubrieken.  
Ik verheug mij op een goede samenwerking! 
 
Sponsoren 
Binnenkort ontvangt u een uitnodiging voor een sponsordag. Deze dag staat in het teken van 
u. U wordt geïnformeerd, kunt vragen stellen, er worden foto’s genomen voor de krant en u 
krijgt de mogelijkheid om zelf een balletje te slaan.   
 
Nieuws van de Spelers 
 
Suzanne 
Suzanne staat momenteel rating 4,8. Op dit moment zijn we bezig aan een trainingsperiode. 
Zowel op de tennisbaan als in Sportvilla Lomar wordt een intensief programma afgewerkt. In 
de winter wordt Suzanne een aantal keer in toernooien getest.  
 
Alwin 
Alwin staat momenteel rating 4,4. Net zoals Suzanne zit ook Alwin in een trainingsperiode. 
Ook hij zal regelmatig getest worden in toernooien. 
 
Toernooien 
De clubkampioenschappen zitten erop en na haar overwinning bij de jeugd t/m 17 heeft 
Suzanne ook de finale bereikt bij de volwassenen. Hier legde zij het in drie sets net af tegen 
Kim Sonderen die al negen jaar achtereenvolgens met gemak de titel won. Dit jaar verloor 
Kim voor het eerst in lange tijd een set. 
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Ook Alwin heeft zeer goed gepresteerd. Hij moest dit jaar zien te bewijzen dat vorig jaar 
winnen bij de volwassenen geen toeval was. Voor een jonge jongen moet je je hoofd dan 
aardig koel zien te houden. Dit is dan ook Alwin zijn sterke punt en zonder één set te 
verliezen heeft hij zijn titel bij de volwassenen dan ook met verve verdedigd.  
 
Website 
Op 11 oktober 2008 is de website van ‘Professionele tennisbegeleiding Roald de Gans’ live 
gegaan. Hierbij nodig ik u uit een kijkje te nemen: www.tennisbegeleiding.nl. Via de website 
vindt u actuele en achtergrondinformatie rondom de spelers en sponsoren. Tevens staan er 
interessante links op. 

 
 
 
 

 
 
 

Sponsoren 
Regio Glas 

Veta Financieel Advies 
Van Asselt Schilderwerken  

Klussenbedrijf Jan klarenbeek 
Sporthuis Willems 

Lomar Sportvilla 
Polysport 

ID Services 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


