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It giet oan

De ATK 2018 is begonnen. Zo’n 400 deelnemers die meer dan 500 

wedstrijden gaan spelen in tien dagen. Afgelopen maandag mocht 

ik even aanschuiven bij de planners Marlies & Joep. Al dagen zijn 

ze bezig geweest de inschrijvingen te stroomlijnen. Dubbelpartners 

achterna bellen die vergeten zijn in te schrijven, categorieën proberen 

samen te voegen, maar vooral het verwerken van de verhinderingen. 

Van deelnemers die aangeven dat ze het eerste weekend en op 

doordeweekse dagen niet kunnen spelen tot verhinderingen als ‘ik kan 

alleen tussen 6 en half 8’. Hoe krijg je als planner het zo dat je niet 

alleen luistert naar mensen met veel noten op hun zang, maar ook 

naar die spelers die je nooit hoort en altijd zorgen dat ze kunnen 

spelen. Het is een helse klus. Gelukkig is deze bij Marlies en Joep, 

ervaren planners als ze zijn, in goede handen!

Erik is dit jaar de toernooileider. Als organisator en planner heeft hij 

zijn sporen ruim verdiend op zijn thuisbasis A.L.T.V. Quick. U zult hem 

de komende weken ongetwijfeld tegen komen. Hij zal er mede voor 

zorgen dat de ATK zo sportief en zo gezellig mogelijk zal verlopen.

Ik wens u heel veel tennisplezier toe tijdens The Box ATK 2018!

Paul

20-25 °C 
Neerslagkans: 15-25%
Windkracht 2-3 

Welkom bij The Box ATK 2018! 
 

Dinsdag j.l. was de loting van the Box ATK 2018 onder leiding 

van Richard, de bondsgedelegeerde van ons toernooi. De loting 

is slechts een druk op de knop maar daarna is er hard gewerkt 

en gepuzzeld om alle eerste wedstrijden op de tennisparken in 

te plannen waarbij zoveel mogelijk rekening is gehouden met 

ieders verhinderingen. 

Het ATKrantje verschijnt 

dit jaar drie keer; dit is de 

eerste en de dinsdag voor-

afgaand aan de kidsmiddag 

bij A.L.T.V. Tepci verschijnt 

de tweede en het laatste 

ATKrantje komt op vrijdag 

7 september uit, met al het 

nieuws over het finaleweekend. Het ATK nieuws wordt gelijktijdig ook 

via de online nieuwsbrief verstuurd. Met op de maandag na het 

toernooi nog een extra 4e online uitgave met alle prijswinnaars! 

Tijdens het finaleweekend bij A.L.T.V. Tepci verwachten we weer 

veel mooie finalepartijen. Vanaf donderdagavond zal er al op het park 

van A.L.T.V. Tepci gespeeld worden. De planning van alle wedstrijden

is via toernooi.nl steeds actueel terug te vinden en daar lees je 

natuurlijk ook alle uitslagen. 

 Datum: 31 augustus 2018 • Uitgave 1 jaargang 6

Fotowedstrijd
Ook dit jaar hebben we weer een fotowedstrijd. De opzet is iets gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Plaats een bericht 
met jouw foto(s) van The Box ATK 2018 op onze Facebookpagina Atk/atf. De vier (bij voorkeur liggende!) foto’s die op 
de vrijdagavond van het finaleweekend om 20.00 uur de meeste likes hebben, worden beloond met een leuke prijs! In 
de tussentijdse ATKrantjes zullen de foto’s die op dat moment de meeste likes hebben worden geplaatst.
Ter inspiratie hieronder een paar leuke foto’s van vorig jaar.

ATK
Weersverwachting 
tot en met 3 september
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Even voorstellen: de sponsors in 2018 

Tony Veer van The Box is met ingang van dit jaar hoofdsponsor en 

naamgever van ons toernooi. De ondersteunende sponsoren zijn 

Dunique, Dunlop ,Van Mossel Jaguar Land Rover en Multicopy. 

Deze bedrijven dragen de tennissport een warm hart toe en door hun 

bijdrages hopen ze vooral meer jeugd aan het tennis te krijgen en 

steunen ze het algemene tennisbelang in Apeldoorn. Ze dagen de 

Apeldoornse bedrijven uit om mee te doen en denken, dus… lijkt het u 

interessant om eens over sponsoring te praten, contacteer ons dan via 

info@apeldoorntennis.nl De bijdragen van de overige sponsoren ko-

men geheel ten goede aan de Apeldoornse Tennis Kampioenschappen.

The Box ATK-tenniskidsevent en 
tennisclinic voor kids en tieners

Inschrijving voor The Box ATK-tenniskidsevent Rood/Oranje (bij finale-

park AL.T.V. Tepci) op woensdag 5 september a.s. is nog tot en met 3 

september a.s. mogelijk. Dit kan via tenniskids.toernooi.nl.

Gelijktijdig met het Tenniskidsevent wordt er ook een gratis tennis-

clinic georganiseerd voor alle kids en tieners die willen kennis-

maken met tennis. Er zijn tennisspelletjes en clinics met Apeldoornse 

tennisleraren. Wie daarna op tennis wil kan dan voor een voordelig 

proeflidmaatschap kiezen. Meer informatie en aanmelden via 

apeldoorntennis.nl/clinic.

Van de wedstrijdleiding op de parken  

Alle verenigingen regelen op hun park zelf de mensen achter de 

wedstrijdtafel. Hoe gaat dat er aan toe? We maken een rondje 

langs de tennisparken; vandaag TV Vego en TV Beekbergen. 

Bij TV Vego draait de wedstrijdleiding op de routiniers Peter, Diana 

en Anneke en regelt Rob dat de banen er weer perfect bij liggen voor 

iedere wedstrijd. Dit team is al jaren op elkaar ingespeeld en zet zich 

al vele jaren in voor de ATK op hun park. En in de avonduren kunnen 

ze altijd een beroep doen op een hele groep enthousiaste jongere 

vrijwilligers, die na hun werk ook altijd op afroep beschikbaar zijn. 

Peter; ‘Als wij maar weten op welke tijden en op hoeveel banen er 

wedstrijden bij ons gepland worden dan regelen wij de rest’.

     

Bij T.V. Beekbergen treffen we Marianne, Anneke en Wil achter de wed-

strijdtafel. Deze dames hebben bij elkaar opgeteld inmiddels al wel meer 

dan 100 jaar ervaring als wedstrijdleiding. Wat er nu zo leuk aan is? Nou, 

het contact met alle mensen natuurlijk, maar ook onderling is het altijd 

heel gezellig. En minder leuk? Tsja, in de loop der jaren zie je wel veran-

deringen. Vroeger kon iedereen de hele week spelen, maar tegenwoor-

dig is het soms knap lastig met alle verhinderingen. Met de ATK hebben 

we daar echter nu geen last van omdat er centraal wordt gepland.

 
Wist u dat...?!
 de Gemeente Apeldoorn ook dit jaar weer een 

aanmoedigingsprijs uitreikt voor het meest sportieve meisje 

en de meest sportieve jongen van het toernooi?

 de cappuccino bij Marlies erg lekker was volgens Rien?

 de weersvoorspelling er voor alle tien toernooi dagen prima 

uitziet?

 sommige deelnemers niet meer weten dat ze vorig jaar een 

wisselbeker hebben gewonnen?

 dat we vandaag al met het toernooi zijn begonnen en er al 

leuke wedstrijden te bekijken zijn?

Bekijk het laatste nieuws 
en foto’s op onze 
facebookpagina: Atk/Atf

Colofon 
E-mail: redactie@apeldoorntennis.nl

Eindredactie: Frances Gerritsen 

Fotografie: Rien Hokken 

Vormgeving: Dunique | online en creatief

Drukwerk: Multicopy Apeldoorn

Bij TV Vego; v.l.n.r. Rob, Anneke, Diana, Peter                 

Bij TV Beekbergen; v.l.n.r. Marianne, Anneke

w w w. a p e l d o o r n t e n n i s . n l
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Kom tennissen 5 september 
ALTV Tepci

Het actuele overzicht van alle The Box ATK 2018 wedstrijden 

is te vinden op Toernooi.nl. De centrale planning is te bereiken 

via planning@apeldoorntennis.nl. Telefoon alleen voor 

dringende zaken 06 - 28 980 181 (op werkdagen van 17.00 

tot 23.30 uur en in het weekend van 9.00 tot 19.30 uur)
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Namens tennisvereniging A.L.T.V. Tepci heten we woensdag

middag vanaf 14.00u tot 17.30u graag alle kids, ouders, opa’s 

en oma’s en andere supporters van harte welkom op ons mooie 

tennispark in het Orderbos. Onder leiding van jeugdcommissies  

van de Apeldoornse tennisverenigingen, tennisleraren en 

KNLTBmascottes Ace & Love staat de kinderen een heel  

sportieve, gezellige tennismiddag te wachten. 

Voor kids die al tennissen, staan echte wedstrijdjes op het programma. 

Voor kinderen die graag willen kennismaken met tennis is er een  

gratis clinic met een leuke aanbieding voor een proeflidmaatschap!

De inschrijvingen voor de ATK tenniskids rood/oranje en de tennis

clinic zijn inmiddels al gesloten. Mocht je toch nog graag mee willen 

doen, stuur dan snel een email naar: planning@apeldoorntennis.nl.

We proberen je dan natuurlijk nog deel te laten nemen. We hebben er 

heel veel zin in! Jullie ook?

Met sportieve groet, 

Jeugdcommissie A.L.T.V. Tepci 

19-25 °C 
Neerslagkans: 65-90%
Windkracht 2-3 

Even voorstellen: 
The Box ATK Crew van A.L.T.V. Tepci  

De voorbereidingen voor de organisatie van de finalepartijen op het 

park van A.L.T.V. Tepci in het Orderbos zijn enkele maanden geleden 

begonnen. Geo Aarden, AnnaMarie Wuite, Wilbert van der Molen, 

Bertus Heuer en Hans Schiltmans (niet op de foto) hebben een  

activiteitenschema gemaakt en de taken verdeeld. Tijdens het finale

weekend zullen er vele deelnemers en bezoekers op het park zijn. De 

banen zijn dankzij de collega’s van baanonderhoud in topconditie en 

de collega’s van terreinonderhoud hebben prima werk geleverd. We 

verwachten goed weer en veel spannende finales op het Tepcipark in 

het Orderbos.

De ATKfinale werkgroep Tepci

 Datum: 4 september 2018 • Uitgave 2 jaargang 6

Fotowedstrijd
Plaats een bericht met jouw foto(s) van The Box ATK 2018 op onze Facebookpagina Atk/atf. De vier (bij voorkeur 
liggende!) foto’s die op de vrijdagavond van het finaleweekend om 20.00 uur de meeste likes hebben, worden 
beloond met een leuke prijs! Hieronder de zie je de tussenstand.

ATK
Weersverwachting 
tot en met 7 september

SPONSORS:
SPONSORS:

Tenniskids
editie

ATKrantje

Odette en Josefine stonden dik drie uur op 
de baan. Odette won nipt na een spannende, 
leuke, eerlijke en sportieve wedstrijd meldde 
Wilbert ons.

ATK is back! Een beetje aanmoedigen mag 
hoor vinden Asim en vrienden. Kerschoten 
is present

Kijk goed, het leek wel als of het sneeuwde 
bij T.V. De Maten op zondagmorgen… 
(foto redactie)

Guus (8jr) heeft zich zelf ingeschreven voor 
het ATK Tenniskidsevent laat moeder 
Marjolijn ons weten.



Van de wedstrijdleiding op de parken 

Alle verenigingen regelen op hun park zelf de mensen achter de 

wedstrijdtafel. Hoe gaat het er aan toe? We waren dit weekend 

bij A.L.T.V. Daisy, bij De Maten en bij TC Ugchelen.

Bij Daisy troffen we zondag Marcel als wedstrijdleiding; mister ATK 

van het finaleweekend bij Daisy vorig jaar. Nog steeds actief betrok

ken, al hoopt hij voor volgend jaar dat anderen zijn plek achter de 

tafel willen innemen. Tot nu toe verloopt alles soepel bij Daisy, de 

enige wanklank bestond eruit dat sommige spelers teleurgesteld 

waren dat het broodje bal niet verkrijgbaar was.

Bij De Maten hebben Ancella en Fay alles onder controle. Ook hier 

ervaren vrijwilligers achter de tafel op deze zonovergoten zondagoch

tend. Zij meldden dat ze het opmerkelijk vonden dat de meeste spelers 

in de Maten allemaal ruim op tijd aanwezig waren in de ochtend.

In Ugchelen bestaat de wedstrijdleiding dit jaar uit Jan, Cor, John en 

John. Allen eerder achter de wedstrijdtafel gezeten, maar nu voor het 

eerst voor de ATK. Hoe het ze af gaat? Jan; “Prima, nu in het begin 

moeten we vooral regelmatig vertellen dat er een volledige 3e set 

gespeeld wordt. Dat is met elk toernooi tegenwoordig weer anders”.

 
Wist u dat...?!
 Willem R. zondag bij A.L.T.V. Daisy een zware strijd leverde?

 Hij er ook zo uitzag, al weten we niet of dat van zijn 

tennispartij kwam?

 Danny de H. deze ATK zijn 99e partij van dit jaar gaat spelen?

 Han B. en Ben D. vannacht pas om 00.45u de baan af 

kwamen na hun marathonpartij tegen Tony V. en Jelle R.?

 Dat je na je laatste poulewedstrijd soms een wedstrijd in het 

finaleschema door moet spelen op dezelfde dag?

 Je daar dus rekening mee moet houden en daarom steeds op 

toernooi.nl moet kijken voor je speeltijden?

Bekijk het laatste nieuws 
en foto’s op onze 
facebookpagina: Atk/Atf

Colofon 
Email: redactie@apeldoorntennis.nl

Eindredactie: Frances Gerritsen 

Fotografie: Rien Hokken 

Vormgeving: Dunique | online en creatief

Drukwerk: Multicopy Apeldoorn

Bij ALTV Daisy; 

Marcel (r) juist in 

gesprek met Pieter (l)

Bij De Maten; 

Ancella (l) en Fay (r)

Bij T.C. Ugchelen; 

Jan achter de 

wedstrijdtafel

w w w. a p e l d o o r n t e n n i s . n l
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Het actuele overzicht van alle The Box ATK 2018 wedstrijden 

is te vinden op Toernooi.nl. De centrale planning is te bereiken 

via planning@apeldoorntennis.nl. Telefoon alleen voor 

dringende zaken 06  29 980 181 (op werkdagen van 17.00 

tot 23.30 uur en in het weekend van 9.00 tot 19.30 uur).

Uitleg Tenniskids 
 

Tenniskids is hét KNLTB tennisprogramma voor kinderen tot en 

met 12 jaar. Op een uitdagende manier leren kinderen de sport 

te spelen en versterken ze hun fysieke en sociale vaardigheden. 

Plezier en samenspel; daar draait het om bij Tenniskids. 

Jullie zien bij A.L.T.V. Tepci de rood en oranje categorieën spelen. Per 

kleur hebben de wedstrijdjes hun eigen baanindeling en spelregels. Zo 

leren de kids het tennis ieder op hun eigen niveau goed aan.

Blauw, rood, oranje en groen

Tenniskids is geheel afgestemd op de leeftijd en mogelijkheden van 

kinderen. Daardoor leren ze het spel razendsnel spelen. Vier kleuren 

brengen hun vooruitgang in kaart: blauw, rood, oranje en groen. Bij 

iedere kleur horen andere leeftijden, baangroottes en balsoorten. 

Spelregels tenniskids

Bij rood worden alleen enkels gespeeld. Er zijn 2 groepen die door 

elkaar en tegen elkaar spelen. Korte partijtjes tot 7 punten (tiebreak); bij 

66 beslissend punt. (Geen games tellen). Serveren gaat om de beurt, 

mag boven en onderhands en de service is goed als de bal stuit òp of 

vòòr de enkelspelzijlijn. In de rally geldt de dubbelspelzijlijn als achterlijn. 

Bij oranje speel je om twee gewonnen tiebreaks tot 7 punten. Je 

kunt alleen een tiebreak winnen met minimaal 2 punten verschil. Na 1 

set (tiebreak) wordt er van kant gewisseld. 

Meer informatie over Tenniskids lees je op de site tenniskids.nl. 

Leeftijd in 2018 
Geboortejaar
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Krantje
ATK Actueel

Het finale weekend bij A.L.T.V. Tepci is begonnen. Alles is gereed 

om spelers en toeschouwers te ontvangen. De centrale planning 

zet nog even een tandje bij om alle finalewedstrijden goed in te 

plannen.

Het beloofd een sportief weekend te worden met vele spannende wed-

strijden. Tevens zijn er op de vrijdagavond, de zaterdagmiddag- en avond 

en de zondagmorgen- en middag aantrekkelijke partijen te bekijken van 

ons invitatie 2 toernooi. Toptennis op Tepci. De tijden lees je elders.

De Tepci ATK Crew is er klaar voor. Alle taken zijn onder de vele Tepci 

vrijwilligers verdeeld en alle diensten zijn ingevuld. Op het park zijn er 

diverse plaatsen waar eten en drinken zal worden verzorgd. De kantine-

keuken draait op volle toeren en de bar is op volle sterkte. Laat je op 

het terras de overheerlijke Tepci-wafels met aardbeien en slagroom 

goed smaken. Op de parterre is er een mobiele biertap, waarbij ook 

frisdranken verkrijgbaar zullen zijn. Tevens worden er heerlijke broodjes 

hamburgers verkocht. 

Op zaterdagavond dan gaat het helemaal los in het clubhuis van Tepci 

met het grote beachfeest. Elders lees je meer over dit geweldige feest 

dat organisatoren Noah, Lisa, Sterre, Charlotte, Jeanine, Wesley en 

Glenn voor iedereen in petto hebben.

The Box ATK organisatie wenst alle finalisten heel veel succes met 

hun wedstrijden en wenst iedereen heel veel plezier tijdens het finale-

weekend van The Box ATK 2018!

Terugblik tenniskids en clinic  

Wat een fantastische middag was het woensdag bij A.L.T.V. 

Tepci! Heel veel kinderen gehuld in hun oranje of rode ATK shirt 

stonden op de baan om een tenniskids wedstrijd te spelen of 

namen deel aan de clinic. 

18-22 °C 
Neerslagkans: 65-85%
Windkracht 3-4 

Nadat alle kids, trainers en meehelpende vrijwilligers op de foto 

waren gezet werd er gestart met een warming up onder leiding van 

de Apeldoornse tennistrainers. Tussen de tennisactiviteiten door werd 

er gesjoeld en konden de kinderen zich laten schminken of op het 

springkussen spelen. En natuurlijk was er lekker wat te drinken en 

fruit om te eten. De Apeldoornse jeugdcommissies hebben allen hun 

bijdrage geleverd om er samen met de crew van Tepci en onder leiding 

van Marlies en Marjolijn een geweldig feest van te maken. Met het 

gekregen T-shirt, de ATK sleutelhanger en het polsbandje keerden de 

enthousiaste ATK Kanjers aan het eind van de middag naar huis. 

 Datum: 8 september 2018 • Uitgave 3 jaargang 6

Fotowedstrijd
Plaats een bericht met jouw foto(s) van The Box ATK 2018 op onze Facebookpagina Atk/atf. De vier (bij voorkeur 
liggende!) foto’s die vanavond om 20.00 uur de meeste likes hebben, worden beloond met een leuke prijs tijdens 
de prijsuitreiking op zondagmiddag. Hieronder de nieuwste foto’s.

ATK
Weersverwachting 
tot en met 9 september

SPONSORS:SPONSORS:
SPONSORS:

Finale 
weekend

editie
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Het werd deze week vaak laat bij A.L.T.V. 
Quick.

Naar welke baan moet ik..Wanneer gaan we 
beginnen..Waar is ….. Marlies staat voor alle 
kinderen klaar.

Wij mochten eerst geschminkt worden. Knijpt trainer Joël een oogje toe bij het 
sjoelen?

Vervolg artikel ´Terugblik tenniskids en clinic´ 



Van de wedstrijdleiding op de parken 

Alle verenigingen regelen op hun park zelf de mensen achter de 

wedstijdtafel. Hoe gaat het er aan toe? We zijn langs geweest 

bij A.LT.V. Quick, T.V. Kerschoten en bij T.C. Sprenkelaar.

Bij A.L.T.V. Quick zit Ron, de wedstrijdleider van dit moment lekker 

buiten. Hij is bestuurslid van de vereniging en is van alle markten 

thuis, dus draait zijn hand niet om voor de tafeldienst. Over 10 

minuten wordt hij afgelost door Gerard die zijn taken dan over 

neemt. Kan hij zelf door naar zijn vergadering.

Als we bij T.C. Sprenkelaar komen wordt er door wedstrijdleider 

Marie-José juist een nieuwe hulp ingewerkt; Cornélie. Zij zit voor de 

eerste keer achter de wedstrijdtafel, nadat ze gehoor had gegeven aan 

een oproep om mee te komen helpen. Samen met Maurice en Wim 

verdelen ze onderling hun taken. 

Op het park van Kerschoten is de wedstrijdleiding al vele jaren in 

goede handen van de familie Heemskerk. Vandaag moeder Marianne 

met dochter Kelly, en vanaf morgen neemt dochter Krista de honeurs 

waar. Ze willen wel even kwijt dat er bij de jeugdpartijen op hun park 

heel erg sportief wordt gespeeld.; “ook al staat iemand achter dan 

horen we hem nog ‘mooie bal’ roepen”. 

 
Wist u dat...?!
 Wilbert van der M. een uitstekende helper van de ATK 

Tepci feestcommissie is en daarom een fantastisch groot 

compliment van hen krijgt? 

 de alcoholische cocktails tijdens het grote ATK beachfeest 

 € 3,50 per stuk kosten en de alcoholvrije cocktails € 3,00 

 per stuk kost?

 het op het ATK beachfeest tussen 21.00 uur en 22.00 uur  

happy hour is en dat u dan € 6,00 betaalt voor twee cocktails? 

Uitstekende deal! 

 er op het ATK beachfeest verschillende spelletjes gedaan 

kunnen worden, zoals beerpong? 

 het tennispark van A.L.T.V. Tepci in het Orderbos prima op de 

fiets te bereiken is?

 wij dit iedereen aanraden dit weekend?

Bekijk het laatste nieuws 
en foto’s op onze 
facebookpagina: Atk/Atf

Colofon 
E-mail: redactie@apeldoorntennis.nl

Eindredactie: Frances Gerritsen 

Fotografie: Rien Hokken 

Vormgeving: Dunique | online en creatief

Drukwerk: Multicopy Apeldoorn

Ron bij A.L.T.V. Quick

Bij T.C. Sprenkelaar; 

Marie-José (l) en 

Cornélie (r)

Sport Kerschoten; 

Kelly (l) en Marianne (r)

w w w. a p e l d o o r n t e n n i s . n l
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Het actuele overzicht van alle The Box ATK 2018 finalewed-

strijden is te vinden op Toernooi.nl. De centrale planning is te 

bereiken via planning@apeldoorntennis.nl. Telefoon alleen voor 

dringende zaken 06 - 29 980 181 (op werkdagen van 17.00 

tot 23.30 uur en in het weekend van 9.00 tot 19.30 uur).

Zaterdagavond 
ATK beachfeest! 
 

Aankomende zaterdagavond is het eindelijk 

zo ver. Om 19.30 uur gaat het grote ATK-beachfeest beginnen 

bij A.L.T.V. Tepci. En de eindtijd? Die is er niet! Tepci’s eigen 

DJ Maurits gaat onze oren verwennen met de fijnste deuntjes, 

waardoor de voetjes wel van de vloer moeten! 

Trek gekregen van al dat dansen? Geen probleem, want met ver-

schillende Indische hapjes stillen wij graag jullie honger. Zin in een 

cocktailtje erbij? Ook dat kan, bij de cocktailbar bieden wij u de Blue 

Lagoon, Sex on the Beach, Mojito Gin Tonic en de alcoholvrije Safe 

Sex on the Beach aan! Het belooft een magistrale en onvergetelijke 

avond te worden, en omdat wij niet willen dat u dit feest vergeet, 

creëren we een photobooth met beach-accessoires zodat iedereen 

leuk op de foto kan! Zien we jullie zaterdagavond bij Tepci? 

The Box ATK invitatie 2 

vr 7-9  19.30  Roelof Ameshoff - Roan Valk

za 8-9  15.00  Roan Valk - Rens Kamphuis

za 8-9  16.30 Rens Kamphuis/Roan Valk - Tom Clavel/

  Jochem Gosselink

za 8-9  19.00 Jochem Gosselink - Tom Clavel

zo 9-9  10.30 Tom Clavel - Roelof Ameshoff

zo 9-9  13.30 Roan Valk/Tom Clavel - Rens Kamphuis/

  Roelof Ameshoff

Roelof Ameshoff Tom Clavel 
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