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Nieuwsbrief oktober 2011 

 
 
Inleiding 

Beste sponsoren en andere tennisliefhebbers, 
Zo heb je te maken met 6 spelers en zo zijn het er 15! Dit betekent niet alleen dat ons systeem 
(met name kosten acceptabel houden en ouders ontlasten d.m.v. coaching bij toernooien en 
hiermee het rijden van de spelers) zijn vruchten afwerpt maar door de aanloop vanuit o.a. 
spelers uit Heerde, Eerbeek, Apeldoorn, Ugchelen, Brummen, en Arnhem ook dat we steeds 
meer naamsbekendheid krijgen. Het feit dat Jacco Eltingh onlangs informatie uit onze 
nieuwsbrieven heeft gehaald betekent al dat de mensen in de tenniswereld weten dat we er 
zijn! 
Nu is het dan ook tijd om alles steeds professioneler aan te gaan pakken en de juiste mensen 
om ons heen te verzamelen die hart voor het werk hebben. Op dit moment helpt Pieter ons 
hierbij zeker met de looptrainingen op de baan en willen we in de toekomst ook verder met 
hem doorgaan.  
Nog een vaste kracht die steeds actiever wordt in de tennisschool is Frank Wetters (zie foto). 
 

 
Frank is met zijn bedrijf Smash Massage al een begrip in de regio met zijn verschillende 
soorten massages en cursussen. Ondanks zijn drukke bestaan is hij tevens de sportmasseur 
van de spelers en vanaf dit seizoen de persoonlijke trainer in de sportschool. Hij zorgt ervoor 
dat de spelers vanaf 12 jaar volledig begeleid worden bij sportvilla Lomar zodat er efficiënt 
getraind kan worden. 
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Met Pieter en Frank kunnen we nu steeds groter gaan worden en iets neer gaan zetten in 
Dieren en omstreken wat uniek is in Nederland. Dit is met name mogelijk gemaakt door alle 
sponsoren (zie einde nieuwsbrief) van Professionele tennisbegeleiding. Allen dank hiervoor 
en we gaan ervoor zorgen dat jullie steun niet voor niets is! 
 
 

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 
 
Naast stopkindermisbruik hebben we besloten om ook Unicef te steunen vanuit de 
tennisschool. Aangezien wij met name met kinderen werken willen wij zoveel mogelijk 
doelen steunen waarbij andere kinderen ook geholpen worden om hun leven zo normaal 
mogelijk op te kunnen bouwen. 
Naar aanleiding van het televisie programma j.l. vinden wij het onacceptabel dat kinderen 
sterven omdat ze gewoonweg geen eten hebben/krijgen. Voor ons is dit niet te bevatten. 
Vandaar Unicef! 
Voor meer info. zie www.unicef.nl 
 
 

Sponsoren 
Beste sponsoren. De sponsordag zit er weer op en iedereen heeft hopelijk kunnen genieten 
van de live muziek van Michel en aIle hapjes en drankjes. De foto’s staan binnenkort weer op 
de site. 
Helaas zijn naast alle feestelijke festiviteiten ook een aantal sponsoren gestopt. Regioglas en 
ID-Services hebben aangegeven tijdelijk even te willen stoppen. Bij deze wil ik hen hartelijk 
bedanken voor alle steun en gezelligheid de afgelopen jaren en wens ik hen veel succes en 
gezondheid in de toekomst.  
Zoals jullie hebben kunnen lezen in alle regiobladen komen regelmatig prestaties van de 
spelers in de kranten. Aankomend jaar gaan we weer een nieuwe regio proberen te bereiken. 
Naast Arnhem, Apeldoorn, Zutphen, Deventer staat nu Doetinchem op het programma. We 
gaan proberen een krant in deze regio te bereiken die onze resultaten wil vermelden. 
Wanneer we in deze regio ook naamsbekendheid kunnen creëren dan weet een groot deel 
van Gelderland al waar we in Dieren mee bezig zijn. Hierdoor kunnen we onze regio steeds 
meer op de kaart gaan zetten en zorgen dat het leeft in Dieren! 
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Voortraject spelers 
Met grote vreugde mag ik aankondigen dat alle 5 overgebleven kinderen uit het voortraject 
door zijn gestroomd naar de tennisschool. Deze kinderen variërend van 6 t/m 8 jaar hebben 
vorig seizoen het voor elkaar gekregen om in een korte periode al een wedstrijd te kunnen 
spelen op groot veld. Hierdoor konden zij doorstromen en zullen zij 3 keer in de week gaan 
trainen en 1 looptraining erbij krijgen. Op zaterdag spelen zij wedstrijden om al vast te 
wennen aan de competitie en de toernooien. 
Op dit moment zijn er nog geen nieuwe voortraject kinderen. Zodra er weer gegadigden zijn 
dan kunnen zij meteen beginnen met de extra trainingen.  
 

 
 
 

 

Nieuws van de Spelers 
   
Het seizoen zit er weer op en alle competities en toernooien zijn afgerond.  
Zoals gezegd zijn er een hoop spelers bijgekomen in de tussentijd: 
De 9-jarige Mats Knoeff uit Eerbeek, 
De 8-jarige Demian Tang uit Apeldoorn, 
De 9-jarige Jonathan Enthoven uit Brummen en 
De 8-jarige Rens Leegte uit Ughelen. 
Allen van harte welkom en we hopen dat jullie je snel op je plek thuis voelen zodat er met 
plezier hard getraind kan gaan worden. 
Helaas vallen er af en toe ook spelers af. We hebben met Fabian Hermans en zijn ouders 
besloten dat het beter was om te stoppen zodat Fabian zelf zijn weg kan kiezen zonder alle 
bijkomende verplichtingen. Fabian heeft 2 jaar keihard getraind en zal voorlopig zijn weg 
vervolgen bij de club trainingen in Dieren. Wij wensen hem veel plezier in zijn verdere tennis 
carrière. 
 
 

 



 
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 

 

 

 

 

 

 

Hieronder volgen de belangrijkste resultaten van de competities en toernooien: 

• Lotte, Sabine, Marloes en Ruben zijn kampioen geworden in de competitie. 

• Marloes en Sabine stonden samen in de finale in het K-5 toernooi in Warnsveld. 
Marloes werd 1e, Sabine 2e. 

• Marleen won het sterke open toernooi in beekhuizen in categorie 5 en behaalde 
wederom de 2e ronde van een K-3 toernooi in Amersfoort. 

• Lotte werd 3e in het K-4 toernooi bij Tepci in Apeldoorn. 

• Nieuwe speler Rens Leegte wint open jeugd toernooi in Eerbeek t/m 8 jaar. 

• Nieuwe speler Mats Knoeff open ASO toernooi in Apeldoorn t/m 10 jaar gewonnen. 
Tevens werd hij 3e in het K-5 toernooi in Warnsveld t/m 12 jaar. 
 

 
• Nieuwe speler Quinten Kleiboer (10 jaar) wint bijna alle open toernooien t/m 10 en 12 

jaar en heeft o.a. al een K-5 toernooi t/m 12 jaar op zijn naam gezet. Ook heeft hij al 
een kwart finale bereikt in het K-4 toernooi te Hoogeveen.  
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Ranking spelers 
Sabine is iets gedaald van 7,0 naar 7,1  
Marloes is gestegen van 6,5 naar 6,4 
Lotte is gestegen van 6,2 naar 6,0 
Ruben is blijven staan op 7,8 
Marleen is gestegen van 5,3 naar 5,1 en staat hiermee 89e van Nederland t/m 14 jaar. 
Quinten is in juli begonnen met speelsterkte 7,5 en is gestegen naar 7,2 
Mats begint op 7,9 
Rens begint op 9,4 
Jonathan begint op 9,1 
 
De rest van de spelers speelt nog geen officiële toernooien of competitie. Zodra zij hiermee 
gaan beginnen zal de speelsterkte bijgehouden gaan worden. 
 
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. 
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Sponsoren 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veta Financieel Advies 

Van Asselt Schilderwerken 

Klussenbedrijf Jan klarenbeek 

Sporthuis Willems 

Lomar Sportvilla 

Polysport 

Sermon golfplaten 

 Smash Massage 

Natuurlijk Groen 

Autobedrijf Harrie van der Weide 

eSystems Development/Consultancy 
Meijer Tools 

Gelders Opleidingsinstituut 
Ontwerpstudio Merlijn 

 
 
 
 


