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Nieuwsbrief oktober 2010 

 
 
Inleiding 
Beste sponsoren en andere tennisliefhebbers, 
Alle zomer toernooien zitten erop en we gaan weer even een trainingsperiode in.  
Dit zal zonder Isabel en Alwin gebeuren daar het contract van hen niet verlengd is.  
Isabel is halverwege het seizoen geselecteerd door de bond en kan hier bij leeftijdsgenoten 
op haar niveau meetrainen. Sociaal gezien is dit iets gunstiger voor haar. We zijn dan ook 
overeengekomen dat dit het beste op dit moment voor Isabel is. 
Alwin heeft aangegeven wel te willen blijven tennissen, maar zonder alle verplichtingen. Dit 
gaat niet samen met ons beleid en daarom is in goed overleg besloten om er een punt achter 
te zetten. 
Isabel is in 1 jaar tijd bij ons gestegen van 7,7 naar 6,6 en heeft als hoogste notering 53e van 
Nederland gestaan t/m 12 jaar. 
Alwin is in 2 jaar tijd bij ons gestegen van 4,4 naar 2,7 en heeft als hoogste notering 406 van 
Nederland gestaan bij de volwassenen. 
 
Naast de overgebleven 7 spelers zijn we inmiddels ook een voortraject begonnen met 5 
spelers (Mart de Lijster, Bjorn Terlouw, Eva Boer, Lenny de Gans en Rens Meijer).  Dit zijn 
talentvolle kinderen vanaf 5 t/m 8 jaar die wij een extra loop/coördinatie en tennis training 

naast hun clubtraining aanbieden. Zodra deze jeugd op 
groot veld kan tennissen kunnen ze eventueel doorstromen 
naar de tennisbegeleiding. Afgelopen maand zijn we 
begonnen en het plezier straalt er vanaf. Doel is dan ook 
met speelse oefeningen veel plezier te creëren in het 
tennisspelletje en ondertussen een goede basis te leggen 
voor het wedstrijdtennis.  
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Goede doelen 
Zoals jullie weten steunt onze tennisacademie het goede doel “stopkindermisbruik”. 
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. Ten eerste hoop ik dat jullie genoten hebben van de sponsordag. De sfeer 
zat er mijns inziens goed in en van de velen laatblijvers onder jullie  hoor ik regelmatig dat het 
allerlaatste optreden van de avond van uitzonderlijke kwaliteit was! Er zijn cd’s van 
overigens. 
 

 
 
Meerdere foto’s van de sponsordag zijn binnenkort te zien op www.tennisbegeleiding.nl 
 

http://www.stopkindermisbruik.nl/
http://www.tennisbegeleiding.nl/
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Ondertussen zijn we alweer bezig om ons wat meer te profileren rondom de regio Arnhem. 
We proberen de resultaten van de spelers nu ook in de “Arnhemse Koerier” te krijgen zodat 
we langzamerhand door heel Gelderland onszelf gaan neerzetten. Of dit geslaagd is en de 
manier waarop horen jullie in de volgende nieuwsbrief. 
 
Nieuwe sponsoren: 
Sinds september heeft onze sponsorgroep er weer 2 leden bij. 
Monique Bos van het Gelders Opleidingsinstituut in Arnhem heeft te kennen gegeven dat zij 
zeker 3 jaar onze tennisacademie gaat steunen. 
Het Gelders Opleidingsinstituut is breed gespecialiseerd in opleidingen geven voor de 
uiterlijke verzorging. Zo kun je je o.a. inschrijven voor de opleiding schoonheidsspecialist, 
nagelstylist, (medisch) pedicure, visagist of masseur. Ook verzorgt het Instituut uitgebreide 
cursussen over het ondernemersschap. 
Voor meer info. zie: www.geldersopleidingsinstituut.nl 
 
Jetta Merlijn van “Ontwerpstudio Merlijn” is de volgende sponsor die zich heeft aangesloten. 
Jetta is een zelfstandig interieurontwerpster voor zowel particulieren, bedrijven en 
instellingen. Via haar ontwerpstudio zijn er verscheidene mogelijkheden waaronder het laten 
uitvoeren van: 
Logistiek plan, meubelplan, materialenplan, verlichtingsplan en kleurenplan. De ontwerpen 
worden 3-D gepresenteerd waardoor er een realistisch beeld ontstaat van het te verwachten 
resultaat. 
Voor meer info. zie: www.ontwerpstudiomerlijn.nl 
   
 

http://www.geldersopleidingsinstituut.nl/
http://www.ontwerpstudiomerlijn.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 Sabine zijn Gelders kampioen geworden op de woensdag met hun team 
uit Dieren. 

 Lotte is Gelders kampioen geworden op de zaterdag met haar team uit Elden. Ook 
schreef zij het K-5 toernooi in Doorwerth (Duno) op haar naam. Ze staat op dit 
moment 116e van Nederland t/m 12 jaar. 

 Ruben is tot de halve finales gekomen voor het Gelders kampioenschap op de 
woensdag met zijn team uit Dieren. Ook wist hij voor het eerst de halve finale te 
bereiken in een K-5 toernooi. In Warnsveld schakelde hij o.a. de nummer 3 geplaatst 
uit. Hiermee heeft hij zichzelf laten zien dat hij het niveau aan kan en is er een klein 
mijlpaaltje bereikt. 

  Alwin heeft in Ede en Lochem gewonnen in categorie 3. In Rheden behaalde hij ook 
de finale maar trok daar aan het kortste eind.  

 Marleen heeft drie K-3 toernooien gespeeld en wist in Heerenveen haar eerste partij 
te winnen. Hiermee is er een stap in de goede richting gezet. Ze staat op dit moment 
106e van Nederland t/m 14 jaar. 

 Isabel heeft het K-4 toernooi in Leeuwarden en Drachten gewonnen. Ook heeft ze in 
Veldhoven het K-3 toernooi gespeeld en hier 3 wedstrijden gewonnen. Ze staat op dit 
moment 56e  van Nederland t/m 12 jaar. 
 
 

 
Ranking spelers 
Alwin is blijven staan op 2,8 
Marleen is gestegen van 5,8 naar 5,7  
Sabine is blijven staan op 7,5  
Marloes is gestegen van 7,5 naar 7,4 
Isabel is gestegen van 6,9 naar 6,6  
Fabian is blijven staan op 7,0  
Lotte is gestegen van 7,0 naar 6,9 
Oswald is blijven staan op 6,9 
Ruben is gestegen van 8,4 naar 8,0 

 
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 
 
 
 
 


