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Morgen begint de 51e editie van het Dunique ATK. Na een 

geweldige jubileumeditie staan we met de nieuwe ATK-

commissie voor de uitdaging er opnieuw een mooi toernooi 

van te maken. Voor je ligt het proefexemplaar van het ATKrantje. 

Hierin alles wat je beslist weten moet gedurende het ATK, zin 

en onzin rond tennis, maar ook jij als deelnemer in beeld. 

Regelmatig zul je het ATKrantje digitaal ontvangen, maar 

uiteraard ligt die ook op de parken waar gespeeld wordt. 

Heb jezelf een leuk item of verslag, schroom dan niet deze 

aan ons door te geven via  info@apeldoorntennis.nl

ATK-Actueel

Op de verschillende Apeldoornse tennisparken wordt de komende 

twee weken gestreden om het Apeldoorns kampioenschap in de 

verschillende categorieën.

We hebben dit jaar een behoorlijke groei qua inschrijvingen weten 

te realiseren, met name in de jeugd en de open categorie.

Via E-mail,Facebook,Twitter en onze vernieuwde website hebben 

we het toernooi steeds weer onder de aandacht. Er doen nu maar 

liefst 566 enthousiaste tennissers mee die weer samen goed zijn 

voor ongeveer 700 wedstrijden. Wij hopen dat iedereen een gezellig 

en sportief Dunique-ATK zal beleven en zien jullie graag op en langs 

de baan.

Van de wedstrijdtafel

Roberto Landkroon, Leonie Puister en Ancella Bouwmeester zijn 

verantwoordelijk voor de planning. Heb je een opmerking of vraag 

met betrekking tot de voor jou geplande wedstrijden dan kun je via 

de mail reageren  info@apeldoorntennis.nl of bel rechtstreeks met 

één van hen op 06-57088826. 

Volledig programma en uitslagen: 
www.apeldoorntennis.nl

21 °C 
Neerslagkans: 0%

Luchtvochtigheid: 59%

Wind: 13km/h

ATK-Weer Maandag 2/9/2013

Parkschema  
De wedstrijden worden deze week gespeeld  

op de volgende parken:  

Maandag 2/9:  De Maten, Ugchelen en Kerschoten 

  (Reserve Beekbergen)

Dinsdag 3/9:  Daisy, Beekbergen en Tepci 

  (Reserve: Ugchelen)  

Woensdag 4/9:  Kerschoten, Vego en Ugchelen 

  (Rerserve: Daisy) 

Donderdag 5/9:  Tepci, De Maten en Beekbergen 

  (Reserve: Kerschoten)

Vrijdag 6/9:  Quick, Daisy en Vego 

  (Reserve: De Maten) 

Er wordt om 16.00 uur gestart met de wedstrijden; 

bij Daisy en Kerschoten beginnen de wedstrijden om 18.00 uur.
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ATK-Sponsor

Wij zijn trots dat wij Dunique als hoofdsponsor voor de komende drie 

edities van de ATK hebben kunnen vastleggen. Later deze week stelt 

Dunique zich in dit ATKrantje nader aan jullie voor. 

Uitspraak 
van de dagag
“als je bang bent om 
te verliezen, dan durf 
je niet te winnen” 

ATK-Speler van de Dag

Ruud van der Plank!

Van welke club is hij lid: 

Tepci, na vele omzwervingen door het Apeldoorn en omstreken. 

Hoe lang tennist hij al:  

Vanaf zijn 7e jaar, dus reken maar uit….

Wat vind hij de moeilijkste slag: 

Zijn ruk-backhand (kost veel kracht…is aanwezig)

Wat is zijn mooiste tennismoment: 

Vorig jaar toen hij nog 2 in de dubbel werd of zijn het de mixen 

met zijn steeds jongere  mixpartners 

Lijfspreuk:

”Als ik maar lang genoeg blijf trainen, word ik van zelf de beste 

bij de veteranen”

Wist u Dat….??

Vandaag de aftrap voor het Dunique ATK is

Wij dit jaar voor het eerst centraal plannen

Sprenkelaar al bijna een jaar druk is met de 

voorbereidingen van het finaleweekend

Wij hiervan hoge verwachtingen hebben

Er een speciaal ATK-broodje verkrijgbaar is

Sprenkelaar ook een ATK-cocktail serveert (onderhands)

Wij deze volgend jaar bij succes ook op de andere 

parken serveren

Wij blij zijn met jullie massale deelname !!

Wij iedereen veel succes wensen!!

Door Bjorn Borg

Meer weten: Bezoek ook onze 
facebookpagina:Atk/Atf

Lees ook onze digitale nieuwsbrief

Enthousiast geworden over deze nieuwsbrief? Meld je dan ook aan 

voor onze digitale nieuwsbrief met nog meer leuke en interessante 

informatie. Kijk op: www.apeldoorntennis.nl
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Dit is het eerste exemplaar van het ATK Nieuws. Hierin alles 

wat je beslist weten moet gedurende de ATK: zin en onzin rond 

tennis, maar ook jij als deelnemer in beeld. Regelmatig zul je het 

ATK nieuws digitaal ontvangen, maar uiteraard ligt ie ook op de 

parken waar gespeeld wordt. Heb je zelf een leuk item, foto of 

verslag,  schroom dan niet deze naar ons te mailen via  

info@apeldoorntennis.nl

ATK-Actueel

Gisteren hebben we met alle betrokkenen bij de organisatie 

van de Dunique ATK een aftrap gedaan bij TC Sprenkelaar. 

ATF-voorzitter Berry van Schaik heeft op voorhand zijn dank 

uitgesproken aan alle vrijwilligers die het 51e ATK tot een succes 

gaan maken. Christiaan Wallet, mede-eigenaar van  onze hoofd-

sponsor Dunique, heeft een toelichting gegeven op zijn sponsor-

schap. Anita Blijleven heeft alle van belang zijnde instructies voor 

alle wedstrijdcommissies op de parken toegelicht, zodat iedereen 

weet wat er van hem/haar verwacht wordt. Uiteraard is ook het 

nieuwe ATK-broodje gepresenteerd. Dit broodje is op elk park 

verkrijgbaar gedurende het toernooi.

Vandaag start de 51e editie van de ATK. Op alle Apeldoornse tennis-

parken wordt de komende twee weken gestreden om het Apeldoorns 

kampioenschap in de verschillende categorieën. We hebben een 

behoorlijke groei qua inschrijvingen weten te realiseren, met name 

bij de jeugd en open categorie. Via Facebook, Twitter en niet te 

vergeten op de door onze hoofdsponsor Dunique vernieuwde 

website brengen we ons toernooi continue onder de aandacht.

Er doen dit jaar maar liefst 566 enthousiaste tennissers, waaronder 

zo’n 140 jeugdleden, mee die weer samen goed zijn voor bijna 

800 wedstrijden. Wij hopen dat iedereen een gezellig en sportief 

Dunique-ATK zal beleven en zien jullie graag op en langs de baan.

Van de wedstrijdtafel

Dit jaar wordt voor het eerst centraal gepland. Dat betekent dat 

alle categorieën op alle parken worden gespeeld. 

Roberto Landkroon, Leonie Puister en Ancella Bouwmeester zijn 

verantwoordelijk voor de centrale planning en doen hun uiterste best 

het iedereen zo goed mogelijk naar het zin te maken. Omdat we voor 

het eerst centraal plannen, vragen we alle deelnemers op voorhand 

begrip te hebben voor het feit dat er mogelijk nog wat kinderziektes 

zitten in onze methode.. 

Heb je een opmerking of een vraag met betrekking tot de voor jou 

geplande wedstrijden, mail dan naar info@apeldoorntennis.nl of 

bel rechtstreeks met één van de planners op 06 - 57 088 826. 

26 °C 
Neerslagkans: 0%

Luchtvochtigheid: 68%

Wind: 10 km/h

ATK-Weer Dinsdag 3/9/2013

Wist u Dat….??
 

Er 180 vrijwilligers zich inzetten voor het slagen van 

de ATK

We dit jaar voor het eerst centraal plannen

Sprenkelaar al meer dan een jaar bezig is met de 

organisatie van het finaleweekeinde

Wij blij zijn met jullie massale deelname

Wij je graag verwijzen naar onze vernieuwde website 

www.apeldoorntennis.nl

Wij iedereen heel veel plezier wensen!

Uitspraak 
van de dag
“You can’t be a 
Top 10 player if you 
eat Nutella and bread. 

Door Janko Tipsarevic
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Het ATK-Broodje

Het ATK-broodje is een wit pistoletje met roomkaas, ham, 

ijsbergsla en tuinkruiden. Aan vegetariërs wordt het broodje 

zonder ham geserveerd. 

Het ATK-broodje is voor ¤ 2,00 te koop op elk park.

ATK-Speler van de Dag

Tineke van den Berg!

Wie ben je? Tineke van den Berg 

(met een n want ik ben van de rijke tak….)

Van welke club ben je lid? Sprenkelaar

Hoe lang tennis je al? Sinds 2007

Wat vind je de moeilijkste slag? De service…heb al jaren les, maar 

wordt nog geen steek beter…

Wat is je mooiste tennismoment? Finale Mix Klarenbeek 2013 met 

good old Hans van Laar. We wonnen deze mooie pot in een super tie-

break met 12-10. De mensen staan er waarschijnlijk nog te klappen...

Waarom doe je mee met het Dunique-ATK? Nu de ATK een nieuw 

leven is ingeblazen, wil ik mijn steentje bij dragen door deel te nemen. 

Het is toch een speciaal toernooi waar elke Apeldoornse tenniss(t)er 

aan mee zouden moeten doen!!

Kom vandaag om 18.00 uur bij De Maten kijken naar de 

wedstrijd van Tineke en Evelien Wolbrink tegen Barbara 

Heuveling en Maureen Post!

Meer weten: Bezoek ook onze 
facebookpagina:Atk/Atf

Lees ook onze digitale nieuwsbrief

Enthousiast geworden over deze nieuwsbrief? Meld je dan ook aan 

voor onze digitale nieuwsbrief met nog meer leuke en interessante 

informatie. Kijk op: www.apeldoorntennis.nl

Volledig programma en uitslagen: 

www.toernooi.nl 
(Dunique ATK 2013)

Parkschema  
De wedstrijden worden deze week gespeeld op de 

volgende parken:  

Maandag 2/9:  De Maten, Ugchelen en Kerschoten 

  (Reserve Beekbergen)

Dinsdag 3/9:  Daisy, Beekbergen en Tepci 

  (Reserve: Ugchelen) 

Woensdag 4/9:  Kerschoten, Vego en Ugchelen 

  (Rerserve: Daisy) 

Donderdag 5/9:  Tepci, De Maten en Beekbergen 

  (Reserve: Kerschoten)

Vrijdag 6/9:  Quick, Daisy en Vego 

  (Reserve: De Maten) 

Er wordt om 16.00 uur gestart met de wedstrijden; 

bij Daisy en Kerschoten beginnen de wedstrijden om 18.00 uur.

Uitgelicht 2/9  JE t/m 14: Sander Kamminga tegen Gijs 

   Ratelband om 16.00 uur bij Ugchelen

        HD 6 25+: Paul van Lier en Henk van der Molen 

   tegen Hans Kuiper en Peter Biesheuvel om

   19.30 uur bij Kerschoten

          HE 5 25+: Gijs Mulder tegen Henk Bulthuis om 

   21.00 uur bij De Maten
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De kop is eraf

De eerste wedstrijden van de 51e editie van de ATK zijn alweer 

achter de rug. Gisteravond waren er bij Ugchelen, De Maten en 

Kerschoten leuke partijen te zien: om 4 uur zijn we begonnen 

met de jeugd, waaronder Sander Kamminga, die won van Gijs 

Ratelband in de JE t/m 14 jaar. 

Ook de senioren lieten zich van hun beste kant zien. De speler van de 

dag van gisteren, Tineke van den Berg, won bij De Maten met Evelyn 

Wolbrink van Maureen Post en Barbara Heuvelink in de DD6 25+. 

Ook het publiek heeft genoten, zoals je kunt zien op de achtergrond...

Arno Voskamp en Karin Bakker wonnen bij Ugchelen van Tom 

Oortwijn en Diana Baltus in de GD7 25+. Ook zij gingen na de 

wedstrijd lachend op de foto!

Kijk voor alle uitslagen van gisteren op www.toernooi.nl!

Van de wedstrijdtafel

De eerste avond is goed verlopen qua planning. Er komen nog 

steeds veel verhinderingen binnen bij de centrale planning. 

Het verzoek is om geen verhinderingen meer op te geven als 

je wedstrijden al zijn gepland. Dit geeft erg veel extra werk en 

gedoe met tegenstanders, die ook hun agenda moeten omzetten. 

Heb je een opmerking of een vraag met betrekking tot de voor jou 

geplande wedstrijden, mail dan naar info@apeldoorntennis.nl of 

bel rechtstreeks met één van de planners op 06 - 57 088 826. 

28 °C 
Neerslagkans: 0%

Luchtvochtigheid: 63%

Wind: 8 km/h

ATK-Weer Woensdag 4/9/2013

Uitspraak 
van de dag
“Als je maar lang genoeg 
blijft trainen, word je van 
zelf een keer kampioen bij 
de veteranen”

Door Ruud van der Plank

Tenniskids bij de ATK!

Vanaf dit jaar speelt de jeugd tijdens de ATK volgens het nieuwe 

tenniskids programma. 

In het kort: Het doel van Tenniskids is kinderen stimuleren veel 

wedstrijdjes te laten spelen, met als doel plezier maken en ervaring 

opdoen. De fun is hierbij belangrijker dan het resultaat. De tenniskids 

worden ingedeeld in de kleuren rood (6 t/m 9, beginners), oranje 

(8 t/m 11, meer ervaring) en groen (10 t/m 12, nog meer ervaring). 

Iedere kleur heeft zijn eigen balsoort en zijn eigen baan. Er worden 

geen sets gespeeld, maar tie-breaks. 

Meer informatie over dit nieuwe tenniskids programma vind je op de 

www.tenniskids.nl en op de jeugdpagina op www.apeldoorntennis.nl.

De rode en oranje tenniskids spelen zaterdag 7 september a.s. van 

09.30 tot 12.30 uur bij TC De Sprenkelaar. De ATK-commissie 

organiseert dan in samenwerking met vrijwilligers en tennisleraren 

van verschillende verenigingen een sportieve en gezellige tennis-

ochtend met een aantal leuke verrassingen!

Wil je nog meedoen? Dat kan! Je kunt je hiervoor nog tot en met 

woensdag 4 september a.s. inschrijven door een email te sturen naar 

info@apeldoorn.tennis.nl. Vermeld je naam, email en je kleur. Het 

inschrijfgeld bedraagt ¤ 5,-. Let op: voor de groene tenniskids en de 

overige jeugdcategorieën is de inschrijving helaas gesloten.
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ATK-Speler van de Dag

Gijs Mulder

Van welke club ben je lid? TC Ugchelen.

Hoe lang tennis je al? 23 jaar, vanaf mijn 

20ste (Is hij al 43??? Wie had dat gedacht!!!).

Wie is je favoriete toptennisser? Pete Sampras, vooral zijn back-

hand vind ik geweldig. (Verrassend, want Gijs droeg vroeger altijd 

Agassi-oufits, inclusief haardracht.)

Wat is je beste slag?Mijn backhand, ik probeer ‘m net zo mooi te 

slaan als Pete Sampras.

Wat is je beste tennisprestatie? Het winnen van de ATK in 2012 in 

HE5 30+.

Waarom doe je dit mee met het Dunique-ATK? De ATK is een 

toernooi waaraan alle Apeldoornse tennissers mee moeten doen. En 

natuurlijk om dat ik dit jaar weer wil winnen in de HE5 25+!

Kom dinsdag om 19.30 uur bij Tepci kijken naar de wedstrijd van 

Gijs Mulder en Miriam van Houten tegen Bernt Jan ten Arve en 

Pauline Mosterd! Kijk voor de planning van alle wedstrijden op 

www.toernooi.nl.

Lees ook onze digitale nieuwsbrief

Enthousiast geworden over deze nieuwsbrief? Meld je dan ook aan 

voor onze digitale nieuwsbrief met nog meer leuke en interessante 

informatie. Kijk op: www.apeldoorntennis.nl.

Volledig programma en uitslagen: 

www.toernooi.nl 
(Dunique ATK 2013)

Parkschema  
De wedstrijden worden deze week gespeeld op de 

volgende parken:  

Dinsdag 3/9:  Daisy, Beekbergen en Tepci 

  (Reserve: Ugchelen) 

Woensdag 4/9:  Kerschoten, Vego en Ugchelen 

  (Rerserve: Daisy) 

Donderdag 5/9:  Tepci, De Maten en Beekbergen 

  (Reserve: Kerschoten)

Vrijdag 6/9:  Quick, Daisy en Vego 

  (Reserve: De Maten) 

Er wordt om 16.00 uur gestart met de wedstrijden; 

bij Daisy en Kerschoten beginnen de wedstrijden om 18.00 uur.

Uitgelicht 2/9 Tepci: 16.00 uur ME t/m 14 

  Marke Zwaan tegen Laura Jonker

  Daisy: om 18.00 uur HE6 45+ Bob 

  Holtkamp tegen Hans van Beek

  Beekbergen: 21.00 uur DD8 25+ 

  Willemien Erkelens en Gabrielle Stevens tegen   

  Jessie van den Bosch en Suzan Rappoldt

Wist u Dat….??
 

Er bij een senioren partij per ongeluk groene tenniskids 

ballen zijn uitgereikt en dat deze alle kanten op vlogen…

De rode en oranje tenniskids op 7 september spelen bij 

TC Sprenkelaar

Je nog tot en met woensdag 4 september kunt inschrijven 

voor de rode en oranje tenniskids

Je zelf ook wistudatjes kunt aanleveren via 

info@apeldoorntennis.nl

 Ancella Bouwmeester (wedstrijdcommissie de Maten) 

 de bedenker van het ATK-broodje is

Wij iedereen weer een gezellige speeldag toewensen!

Meer weten: Bezoek ook onze 
facebookpagina:Atk/Atf

Groene tenniskids opgelet!

Robin Verra speelde gisteravond tegen Jelle Weerdestijn bij De 

Maten. Robin won met 2-4, 4-3 en 4-2. In de tweede set ontstond 

er verwarring toen het 4-3 werd. De jongens dachten dat zij door 

moesten gaan tot er twee punten verschil was (5-3) of een tie break 

bij 4-4. Bij een andere jeugdpartij bij Ugchelen ontstond hierover ook 

al een misverstand. 

Vandaar dat wij de groene tenniskids er nog eens op willen 

wijzen dat de set eindigt als één van de spelers 4 games heeft 

gewonnen.
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ATK-Actueel

Op de 2e dag van de ATK werd gespeeld bij Tepci, Daisy 

en Beekbergen. Het was een heerlijke, zwoele avond met 

mooie tenniswedstrijden en volle terrassen, waar de 

bitterballen onderhands werden geserveerd en rosé en 

bier rijkelijk vloeiden.

Bij Tepci had onze speler van de dag, Gijs Mulder, samen met Miriam 

van Houten (Ugchelen) een spannende partij in de GD5 25+ tegen 

Bernt Jan ten Arve en Pauline Mosterd (Sprenkelaar). Vóór zij aan de 

derde set begonnen, die door Gijs en Miriam werd gewonnen, schoten 

wij snel even een mooi plaatje…..

Bij Daisy werd een slopende wedstrijd tussen Hans van Beek (Quick) 

en Bob ’Lob’ Holtkamp (Tepci) gespeeld in de HE6 45+. Bob won uit-

eindelijk na 2,5 uur in 7-6 7-5. Arme Hans, hij heeft in beide sets een 

setpoint gehad, en stond de tweede set zelfs 5-2 voor. “Ik ben echter 

wel op tijd gestopt, een 3e set was niet goed voor mijn gezondheid 

geweest”, aldus Hans. Bob, de diesel van de twee had nog wel graag 

een set gespeeld. Na de wedstrijdanalyse van nog eens 2,5 uur, gin-

gen zij beiden tevreden huiswaarts. Op naar de volgende wedstrijd! 

28 °C 
Neerslagkans: 0%

Luchtvochtigheid: 65%

Wind: 8 km/h

ATK-Weer Woensdag 4/9/2013

Uitspraak 
van de dag
“I hate to lose more, 
than I love to win.”

Door Jimmy Connors

Bij Beekbergen werd de avond afgesloten met een DD8 25+ van 

Marleen Buikema en Lianne Drenth tegen Alies Dorgelo en Maureen 

Rooding. Marleen en Lianne wonnen na een spannende wedstrijd met 

2-6, 6-3 en 6-2.

Kijk voor alle uitslagen op www.toernooi.nl!

Meer weten: Bezoek ook onze 
facebookpagina:Atk/Atf
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ATK-Speler van de Dag

Izaak Veerman

Van welke club ben je lid? TC Berg en Bosch 

(‘ik weet ook niet waarom’).

Hoe lang tennis je al? Een jaar of 18 

(‘zeg dat maar tegen niemand’).

Heb je net gewonnen? Nee, Johan Post en ik moesten net tegen 

Eric van Bruggen en de hoofdsponsor (Christiaan Wallet van Dunique), 

dus die hebben we maar laten winnen (jaja…)

Kon hij een beetje tennissen? Hij had vooral een goede service met 

een lastige draai naar buiten.

Heeft hij ook zwakke punten? Tja, hij kan niet tegen zijn verlies, dus 

vandaar……

Waarom doe je mee met het Dunique-ATK? Vanwege het prijzen-

geld natuurlijk! 

Kom donderdag om 19.30 uur bij TV Beekbergen kijken naar 

de wedstrijd van Izaak Veerman tegen Paul Willemstijn in de 

HE5 25+! Kijk voor de planning van alle wedstrijden op 

www.toernooi.nl.

Lees ook onze digitale nieuwsbrief

Enthousiast geworden over deze nieuwsbrief? Meld je dan ook aan 

voor onze digitale nieuwsbrief met nog meer leuke en interessante 

informatie. Kijk op: www.apeldoorntennis.nl.

Volledig programma en uitslagen: 

www.toernooi.nl 
(Dunique ATK 2013)

Parkschema  
De wedstrijden worden deze week gespeeld op de 

volgende parken:  

Woensdag 4/9:  Kerschoten, Vego en Ugchelen 

  (Rerserve: Daisy) 

Donderdag 5/9:  Tepci, De Maten en Beekbergen 

  (Reserve: Kerschoten)

Vrijdag 6/9:  Quick, Daisy en Vego 

  (Reserve: De Maten)

Zaterdag 7/9:  Daisy, Tepci, Berg en Bosch en Kerschoten 

  (reserve: Vego)

Zondag 8/9:  Berg en Bosch, Ugchelen, Beekbergen, 

  Vego en De Maten (reserve: Tepci) 

Van maandag tot en met vrijdag wordt om 16.00 uur gestart met 

de wedstrijden. Bij Daisy en Kerschoten beginnen de wedstrijden 

om 18.00 uur.

Op zaterdag en zondag wordt gespeeld vanaf 11.00 uur, tenzij op 

donderdag of vrijdag wedstrijden uitvallen. Op zaterdag wordt 

de laatste ronde om 18.00 uur gepland en op zondag is de laatste 

ronde om 15.00 uur.

Uitgelicht woensdag 4 september:

  Tepci: 16.00 uur ME t/m 14 Marke Zwaan 

  tegen Laura Jonker

  Daisy: om 18.00 uur HE6 45+ Bob Holtkamp   

  tegen Hans van Beek

  Beekbergen: 21.00 uur DD8 25+ 

  Willemien Erkelens en Gabrielle Stevens tegen   

  Jessie van den Bosch en Suzan Rappoldt Wist u Dat….??
Het ATK broodje bij TV Beekbergen van topkwaliteit is

Wij hopen dat Hans van Beek weer snel hersteld is van 

zijn partij tegen Bob Lob

Johan Post zijn zakelijke carrière voorrang geeft boven 

zijn tennisloopbaan

Wij dat een verstandige keuze vinden

 Er vanaf komend weekend meer partijen in de hogere  

 categorieën worden gespeeld

Wij iedereen weer een gezellige speeldag toewensen! 

Roberto (onze opperplanner) gisteravond extra vroeg 

naar bed is gegaan zodat hij morgen weer fris en fruitig 

voor u klaar staat!

Van de wedstrijdtafel

Vandaag zijn we op bezoek bij Daisy. Aan het aantal auto’s rond 

het park zien we al dat het een drukte van belang is. En jawel, de 

gezelligheid komt je meteen al tegemoet als je het park oploopt.

Bij nader inzien blijkt dat er gewoon te veel wedstrijden zijn gepland. Er 

zijn wel 6 banen beschikbaar, maar één baan is niet verlicht en kan dus 

na het invallen van de duisternis niet meer gebruikt worden. Maar nie-

mand vindt het erg om even te wachten, althans dat zegt de wedstrijd-

commissie die lekker aan een biertje zit. Er hoeft immers niet gepland 

te worden en dat is toch wel relaxed. We krijgen de complimenten van 

een ervaren wedstrijdleider en daar zijn we natuurlijk erg blij mee.



ATKrantje
Datum: 5 september 2013 • Uitgave 5 jaargang 1

ATK-Actueel

Ook op dag 3 van het ATK is het publiek weer getrakteerd 

op meeslepende partijen. Op Vego, speelde, zoals gisteren al 

aangegeven, Ivan Miocevic tegen Tijmen Mous bij de JE Groen. 

Ivan won op het zonovergoten park overtuigend met 4-1 4-2. 

Bij Kerschoten speelde Anja Willems tegen Larissa van der Maas. 

Nadat Anja de eerste set met 6-4 had gewonnen, kwam Larissa sterk 

terug: met slim en degelijk spel pakte zij de 2e en 3e set met 6-1. De 

dames wilde na afloop op het goed bezette terras van Kerschoten 

nog wel even op de foto (Anja, volgende keer wel even in de camera 

kijken…)

Ook bij Ugchelen werd een spannende partij gespeeld. Pieter “ik val 

even in voor Mr. Noja” Sijtsma en Lilian “kom op Lillll” Eilers tegen 

Edmond “jochie toch” Valentijn en Patricia “sla maar op mijn back-

hand” Kruitbosch maakten er een spannende pot van. In de eerste set 

ging het gelijk op tot 4-4. Maar door slim spel pakten Lilian en Pieter 

de cruciale negende game en wonnen de set daarna overtuigend met 

6-4. In de tweede set een vergelijkbaar scenario: na een 2-0 voor-

sprong voor Lilian en Pieter kwamen Edmond en Patricia sterk terug 

en ging het daarna weer gelijk op tot 6-6. Uiteindelijk werd een 

tie-break gespeeld die op solide wijze knap werd gewonnen door 

Lilian en Pieter.

Kijk voor alle uitslagen op www.toernooi.nl!

29 °C 
Neerslagkans: 0%

Luchtvochtigheid: 58%

Wind: 13 km/h

ATK-Weer Donderdag 5/9/2013

Uitspraak van de dag

“PRUTSER…!!!”
Door: Monique Eemsing

Meer weten: Bezoek ook onze 
facebookpagina:Atk/Atf

ATK-Speler van de Dag

Marianne Ameshoff 
 (inderdaad, de moeder van….)

 
Waar tennis je? Bij TC De Sprenkelaar. 

Hoe lang tennis je al? Ik ben gaan tennissen toen de kinderen 

begonnen met tennissen, een jaar of 10 geleden.

Dus jullie zijn een echt tennisgezin? Alleen mijn man doet dit jaar 

niet mee, ik weet eigenlijk niet waarom (uit navraag blijkt dat hij 

enkele weken geleden een peesaanhechting heeft overbelast)

Wat is je beste slag? De forehand (maar dat zou je niet zeggen na 

mijn wedstrijd van zojuist)

Wie is je favoriete tennisser? Roelof en Robert natuurlijk! Maar 

daarnaast ben ik fan van Roger Federer. Hij beheerst alles, inclusief 

zijn emoties. 

Waarom doe je mee aan de ATK? Ik vind 2 weken eigenlijk te lang, 

maar ik wil gewoon lekker tennissen, als je 55 bent moet je alles doen 

om lekker fit te blijven

Doe je ook nog andere sporten? Ik hou daarnaast nog van klimmen 

in de bergen (hoog, maar wel veilig) en fitness.

 

Wij wensen Marianne en haar zonen veel succes bij de ATK!



w w w . a p e l d o o r n t e n n i s . n l

 
APELDOORNSE TENNIS  
KAMPIOENSCHAPPEN 
02.09.13 T/M 15.09.13

Lees ook onze digitale nieuwsbrief

Enthousiast geworden over deze nieuwsbrief? Meld je dan ook aan 

voor onze digitale nieuwsbrief met nog meer leuke en interessante 

informatie. Kijk op: www.apeldoorntennis.nl.

Volledig programma en uitslagen: 

www.toernooi.nl 
(Dunique ATK 2013)

Parkschema  
De wedstrijden worden deze week gespeeld op de 

volgende parken:  

Donderdag 5/9:  Tepci, De Maten en Beekbergen 

  (Reserve: Kerschoten)

Vrijdag 6/9:  Quick, Daisy en Vego 

  (Reserve: De Maten)

Zaterdag 7/9:  Daisy, Tepci, Berg en Bosch en Kerschoten 

  (reserve: Vego)

Zondag 8/9:  Berg en Bosch, Ugchelen, Beekbergen, 

  Vego en De Maten (reserve: Tepci) 

Van maandag tot en met vrijdag wordt om 16.00 uur gestart met de 

wedstrijden. Bij Daisy en Kerschoten beginnen de wedstrijden om 

18.00 uur.

Op zaterdag en zondag wordt gespeeld vanaf 11.00 uur, tenzij op 

donderdag of vrijdag wedstrijden uitvallen. Op zaterdag wordt de 

laatste ronde om 18.00 uur gepland en op zondag is de laatste ronde 

om 15.00 uur.

Uitgelicht donderdag 5 september:

  Bij De Maten, 16.00 uur: JE groen 

  Bas Hogervorst tegen Koen van Rijen

  Bij Tepci, 18.00 uur: DE5 Linde Zwaan tegen 

  Linda Marsman

  Bij TV Beekbergen, 19.30: HE6 45+ Henk Jansen  

  tegen Peter van Amerongen

Wist u Dat….??

Wie speelt de meeste wedstrijden?

Op Facebook strijden enkele fanatieke tennissers al enige tijd om 

wie dit jaar de meeste officiële wedstrijden. Ze schrijven zich in voor 

zoveel mogelijk toernooien en hopen dan natuurlijk zover mogelijk te 

komen. De stand op dit moment:

 1. Danny ”the menace” de Harder staat op 78

 2. Raymond “de kapper met de goeie service” de Lang   

  (en sponsor van de ATK!) staat ook op 78

 3. Peter “Forrest” Bos staat op 68

 4. Nico “de klasse uit Assen” staat op 55

Deze toernooitijgers komen elkaar 

vaak en overal tegen en wensen 

elkaar dan natuurlijk het beste….. 

Hoe de onderlinge verhoudingen zijn 

na de ATK, zien we over anderhalve 

week!!! Benieuwd naar de tussen-

standen? Volg ze op Facebook!

Van de wedstrijdtafel

Vanuit de wedstrijdcommissies van de verenigingen krijgen we 

gelukkig positieve reacties over de planning. Henk Jansen van Tepci 

beschouwt het als een luxe dat hij niet hoeft te plannen. Je hebt nu 

meer tijd voor de wedstrijden. Je kunt nu ook wat meer rouleren ach-

ter de wedstrijdtafel, zodat niet alles op enkele mensen terechtkomt. 

Hij vindt het goed dat de jeugdpartijen al om 16.00 uur zijn gepland, 

zodat senioren om 18.00 uur na hun werk meteen kunnen beginnen.  

Heb je een opmerking of een vraag met betrekking tot de voor jou 

geplande wedstrijden, mail dan naar info@apeldoorntennis.nl of 

bel rechtstreeks met de planners op 06 - 57 088 826. 

Het “bestuursgevecht” in de 

HD5 tussen voorzitter ATK 

Berry van Schaik (met Edgar 

“ik zal je eens ff lekker raken” 

Neef) en uw columnist Richard 

Nieuwkerk (samen met Nico ” 

gossie Pietje” Brouwer) is

gewonnen door de laatste 

Een bal in het gezicht bij Richard daar weinig aan veranderde

Roberto Landkroon zijn scooterhelm onder zijn shirt bewaard

Jennie van Vego een mooie telefoon heeft

Zij daar nog niet zo goed mee overweg kan

Maureen Rooding zich graag laat masseren

Anja van TC Ugchelen na een meniscusoperatie steeds 

beter gaat lopen (ook met dienblad)

Het finaleweekeind weer in zicht komt

Er door TC Sprenkelaar een mooi programma in elkaar is 

gezet

Iedereen zaterdag de 14e van harte welkom is op de 

feestavond



ATK-Speler van de Dag

Martin van Tuyl

Van welke club ben je lid? TC Berg en Bosch

Hoe lang tennis je? Ik tennis nu ongeveer tien 

weken.

Wie is je favoriete tennisser? John Mc Enroe vanwege zijn hele 

grote mond.

Wat is je beste slag? Ervan uitgaande dat ik een beste slag heb, 

ga ik toch voor mijn forehand.

Wat is je beste tennisprestatie? Laatste geworden bij een 

mixtoernooi bij tc Berg en Bosch

Wij wensen Martin veel succes tijdens zijn eerste ATK en hopen dat hij 

nog vaak mee gaat doen!

ATKrantje
Datum: 6 september 2013 • Uitgave 6 jaargang 1

ATK-Actueel

Ook vandaag weer mooie wedstrijden op de parken en veel  

gezelligheid op de terrassen!

Bij De Maten won Bas Hogervorst in de brandende zon van Koen van 

Rijen in de JE Groen. Die aanmoedigingsprijs van vorig jaar heeft hem 

geen windeieren gelegd, waarover in het ATKrantje van a.s. zaterdag 

meer…….

En daarna maakten Ed Kruitbosch en Wim Zaaijer zich op voor een 

stevig partijtje tennis tegen Jan de Jong en Rien Hokken in de HD6 

45+. Zij wonnen met 6-2, 6-1.

Bij Tepci won Linde Zwaan overtuigend van Linda Marsman in de DE5.

Bij TV Beekbergen won Henk Jansen in een spannende wedstrijd  in 

de HE6 45+ van Peter van Amerongen met 2-6, 6-4 en 7-5.

Kijk voor alle uitslagen op www.toernooi.nl!

29 °C 
Neerslagkans: 0%

Luchtvochtigheid: 52%

Wind: 10 km/h

ATK-Weer Vrijdag 6/9/2013

Meer weten: Bezoek ook onze 
facebookpagina:Atk/Atf

Uitspraak 
van de dag
“You lose some, you win 
some. Nothing wrong with 
that all.”

Door: Stefan Edberg

Wist u Dat….??
De ATK-foto’s nu ook op Facebook te zien zijn

Er de komende dagen nog veel meer foto’s bijkomen

Alles wat je doet of zegt in deze rubriek kan komen

Je dat al aan verschillende spelers kunt navragen

De rode en oranje tenniskids a.s. zaterdag bij 

TC Sprenkelaar hun toernooi gaan spelen

Iedereen vanaf 9.30 uur kan komen kijken!



Programma jeugd

Morgen, 7 september,  is dé dag voor onze jongste tennistalentjes! 

Vanaf 9.30 uur tot ongeveer 13.00 uur gaan ruim 60 kinderen van 

alle Apeldoornse verenigingen heel veel tenniswedstrijdjes spelen 

en heel veel plezier maken. 

 09.30 uur: start ATK Kids oranje. 

 10.00 uur:  start ATK Kids rood. Henk Jansen zorgt 

 voor een goede gezamenlijke warming up.

 12.30-13.00uur:  Afsluiting. 

Tussendoor en aan het eind hebben we nog een paar leuke verras-

singen. Dit houden we nog even geheim. U bent van harte welkom 

om een kijkje te komen nemen!

Sponsor uitgelicht: KIM Nederland

Hoewel Han Reinders van KIM Nederland dit jaar helaas niet 

in de gelegenheid was om mee te doen aan de ATK, draagt hij 

door sponsoring van het finaleweekend bij TC Sprenkelaar toch 

een belangrijk steentje bij!

K.I.M. Nederland is sinds 1968 toonaangevend specialist in isola-

tiesysteembouw, ruimten voor bedrijven in de food-, distributie- en 

transportsector. Bij K.I.M. Nederland profiteert de klant van een 

unieke expertise in de koel- en vriesisolatie systeembouw, volledig 

afgestemd op de logistieke organisatie, de routing in het bedrijf en 

de actuele marktontwikkelingen in de branche. Dat zorgt voor een 

ontwerp en een eindproduct dat exact aansluit op de eisen en 

wensen van de klant.

w w w . a p e l d o o r n t e n n i s . n l

 
APELDOORNSE TENNIS  
KAMPIOENSCHAPPEN 
02.09.13 T/M 15.09.13

Lees ook onze digitale nieuwsbrief

Enthousiast geworden over deze nieuwsbrief? Meld je dan ook aan 

voor onze digitale nieuwsbrief met nog meer leuke en interessante 

informatie. Kijk op: www.apeldoorntennis.nl.

Volledig programma en uitslagen: 

www.toernooi.nl 
(Dunique ATK 2013)

Parkschema  
De wedstrijden worden deze week gespeeld op de 

volgende parken:  

Vrijdag 6/9:  Quick, Daisy en Vego 

  (Reserve: De Maten)

Zaterdag 7/9:  Daisy, Tepci, Berg en Bosch en Kerschoten 

  (reserve: Vego)

Zondag 8/9:  Berg en Bosch, Ugchelen, Beekbergen, 

  Vego en De Maten (reserve: Tepci) 

Van maandag tot en met vrijdag wordt om 16.00 uur gestart met de 

wedstrijden. Bij Daisy en Kerschoten beginnen de wedstrijden om 

18.00 uur.

Op zaterdag en zondag wordt gespeeld vanaf 9.00 uur. Let op: op 

sommige verenigingen wordt pas om 10.30 uur gestart. Kijk voor de 

exacte tijden op www.toernooi.nl. 

Uitgelicht vrijdag 6 september:

  Daisy, 18.00 uur, DE5: Tanja Varkevisser tegen   

  Monique Scheepers  

  Quick, 19.30 uur, HD3 25+: Michel Lentjes en   

  Erik van Buul tegen Gijs van Oorschodt en 

  Bert Scheenstra

  Vego, 21.00 uur, HD6 45+: Peter Jong en 

  Outger Zondervan tegen Edwin Joosten en   

  Paul Damming

  

Van de wedstrijdtafel

Vandaag zijn we op bezoek bij De Maten. De jeugd is al om 16.00 uur 

begonnen en Ancella Bouwmeester heeft haar moeder gevraagd om 

achter de wedstrijdtafel te zitten. Normaal vraagt ze haar vader maar 

die moet klussen. Ancella is heel erg druk met de centrale planning, 

ongemerkt heeft ze een grote rol bij de ATK gekregen en dat vraagt 

best wel veel van haar naast haar drukke baan als orthopedagoog.  

Als ATK-commissie zijn we erg blij dat ze ons komt versterken, dus 

haar moeder zal wel vaker gevraagd worden om in te vallen bij De 

Maten. Gelukkig heeft ze er wel plezier in!



ATKrantje
Datum: 7 september 2013 • Uitgave 7 jaargang 1

ATK-Actueel

Vandaag staat het ATKrantje grotendeels in het teken van de 

tenniskids!

Alle rode en oranje tenniskids, die deelnemen aan de ATK, spelen 

vandaag op Tennispark De Sprenkelaar, waar volgende week ook 

het finaleweekend van de ATK gaat plaatsvinden. Ook daarover in 

dit ATKrantje de eerste berichten!

Van de wedstrijdtafel: 
Wat is de Tenniskids World tour?
We vragen het aan Lianne de Jonge, tennislerares bij Tepci, en 

vrijwilliger tijdens de ATK Kids rood-oranje: “Alle jonge kinderen 

onder de 10 jaar zijn ingedeeld door de verenigingen in rood en 

oranje. Rood zijn de kinderen van 6 en 7 jaar, kinderen van 8 en 

9 jaar in oranje. Kinderen mogen langer in rood en oranje blijven 

als ze net begonnen zijn of het niveau voor het grote veld nog 

niet hebben.

Rood speelt met rood/gele ballen (grotere ballen met een langzame 

stuit) in het miniveld. Oranje speelt met oranje/gele ballen (drukloze 

ballen met een langzamere stuit) op een 3/4 lengte. Als kinderen op 

het hele veld gaan spelen doen ze dat met gele ballen met een groene 

stip: tenniskids groen.

Elke eerste zondagochtend van de maand spelen kinderen van dezelfde 

speelsterkte de World tour. Ze spelen wedstrijdjes in rood van één 

tiebreak en dan een volgende potje tegen een andere tegenstander. 

Twee groepen tegen elkaar met een winnaar na drie kwartier tennis. 

Dus de ene groep wint van de andere groep. Met een hoeraatje 

worden de wedstrijden afgesloten. Het plezier staat voorop!

In oranje spelen ze met drieandere verenigingen singels en dubbels. 

Er wordt om twee gewonnen tiebreaks gespeeld. De wedstrijden duren 

dan ongeveer 20 minuten. Daarna een nieuwe tegenstander en een 

nieuw wedstrijdje. Aan het einde van de ochtend wordt gekeken 

welke vereniging de meeste wedstrijdjes heeft gewonnen.

Het wordt World tour genoemd omdat de grote toernooien van de 

profs worden gevolgd. Alle kinderen hebben een World tour boekje 

gekregen waar ze elke wedstrijddag een sticker in kunnen plakken.”

23 °C 
Neerslagkans: 20%

Luchtvochtigheid: 68%

Wind: 10 km/h

ATK-Weer Zaterdag 7/9/2013

Volledig programma en uitslagen: 

www.toernooi.nl 
(Dunique ATK 2013)

Parkschema  
De wedstrijden worden deze week gespeeld op de 

volgende parken:  

Zaterdag 7/9:  Daisy, Tepci, Berg en Bosch en Kerschoten 

  (reserve: Vego)

Zondag 8/9:  Berg en Bosch, Ugchelen, Beekbergen, 

  Vego en De Maten (reserve: Tepci)

Maandag 9/9:       De Maten, Ugchelen en Kerschoten 

  (reserve Tepci) 

Dinsdag 10/9:  Daisy, Beekbergen en Tepci (reserve Vego)

Woensdag 11/9:  Kerschoten, Vego en Ugchelen 

  (reserve De Maten)

Donderdag 12/9:  Quick, Tepci en De Maten (reserve Daisy)

Vrijdag 13/9:  Daisy, Vego en Beekbergen (reserve Ugchelen)

Van maandag tot en met vrijdag wordt om 16.00 uur gestart met 

de wedstrijden. Bij Daisy en Kerschoten beginnen de wedstrijden 

om 18.00 uur.

Op zaterdag en zondag wordt gespeeld vanaf 9.00 uur. 

Let op: op sommige verenigingen wordt pas om 10.30 uur gestart. 

Kijk voor de exacte tijden op www.toernooi.nl. 

Uitgelicht vrijdag 6 september:

  Berg en Bosch, 12.00 uur, HE5: Marc Kuiper   

  tegen Niels Schut 

   Daisy, 15.00 uur, DD3 25+: Inge Gammauf en

  Gabriëlle Kaptein tegen Miriam van Houten en   

  Kellie Visser 

  Tepci,16.30 uur, HD3: Bram Huijgen en Mike   

  Reinders tegen Tom Clavel en Rens Kamphuis



w w w . a p e l d o o r n t e n n i s . n l

 
APELDOORNSE TENNIS  
KAMPIOENSCHAPPEN 
02.09.13 T/M 15.09.13

Wist u Dat….??

De ATK-commissie behoorlijk verrast was door de 

wijzigingen in het jeugdtennis

Wij erg blij zijn met de hulp die we hebben gekregen van 

de jeugcommissies van de Apeldoornse Tennisverenigingen

Er tot en met afgelopen woensdag nog heel veel 

aanmeldingen bij zijn gekomen waardoor er nu maar 

liefst 60 rode en oranje kids meedoen

Alle ATKanjers een aandenken meekrijgen, waarmee zij 

in het finaleweekend zeker zullen opvallen! 

Wij zeker weten dat het een leuke ochtend wordt. 

Wij wensen jullie veel plezier!

Uitspraak 
van de dag
“Hoe meer kinderen op de 
baan, hoe groter de lol!”

Door: Pjotr van Dalfsen 
tennisleraar bij TC Sprenkelaar en 

vrijwilliger tijdens de ATK Kids

ATK-Speler van de Dag

Bas Hogervorst en Eveline Ratelband

We spreken Bas Hogervorst, lid van Daisy, bij 

De Maten als hij net gewonnen heeft  van Koen van 

Rijen. Hij heeft zoveel te zeggen, dat het bijna niet 

nodig is om vragen te stellen….

Bas tennist al bijna 3 jaar. Hij heeft een grote broer 

van 13 die overweegt om te stoppen. Bas begrijpt 

daar niets van want hij vindt alles leuk aan tennis. 

Hij vindt het ‘uitdagend’ om de bal in te slaan en het 

liefst ook heel hard. En daarnaast wil hij natuurlijk vooral winnen. ‘Vroeger 

speelde ik vooral hoog, maar nu probeer ik vooral hard te slaan, alleen lukt 

dat niet zo goed met die zachte groene ballen’ aldus Bas. 

Tenniskids is voor hem niet nieuw. Hij tenniste 2 jaar geleden al elke 

zondag bij Kerschoten op de minibaan. Toen hij won, mocht hij op een 

driekwartbaan spelen. Inmiddels speelt hij al geruime tijd op de hele baan.

Zijn beste slag was eerst zijn backhand, maar nu is het meer zijn forehand 

en zijn service. ‘Dat komt doordat ik eigenlijk links ben, maar met rechts 

tennis’ legt hij uit.

Naar eigen zeggen heeft hij de aanmoedigingsprijs vooral gewonnen 

omdat hij goed gedrag vertoonde op de baan. Hij schreeuwt niet en blijft 

altijd positief! Hij vond het vooral leuk dat hij als winnaar van de aanmoedi-

gingsprijs mee mocht doen met een clinic van Jacco Eltingh.

Zijn belangrijkste tip voor de andere tenniskids: geen fouten maken, dan 

win je altijd!

Eveline Ratelband, lid van TC Ugchelen,  kan dit jaar helaas niet meedoen 

aan de ATK. Ze is wegens ziekte een tijdje uit de roulatie geweest, maar 

gelukkig weer aan de beterende hand. Ze heeft erg veel zin om weer te 

gaan tennissen en heeft het vorige week alweer een keertje geprobeerd. 

Eveline is erg trots op de grote beker die zij als aanmoedigingsprijs heeft 

gewonnen. Hij staat op haar kamer naast een aantal bekers die zij heeft 

gewonnen met toernooitjes op het mini of driekwart veld. 

Haar tip aan alle andere tenniskids: wees sportief en zorg dat je plezier 

hebt, dan maak jij ook kans op de aanmoedingingsprijs! 

En Eveline heeft helemaal gelijk, want vandaag wordt bij 

TC Sprenkelaar bepaald wie dit jaar in aanmerking komen 

voor de aanmoedigingsprijs.

ATK Finaleweekend bij TC Sprenkelaar

Nog een week en dan is het alweer zover: het finaleweekend bij 

TC Sprenkelaar. De commissie van TCS is al een tijdje bezig om daar een 

gezellige happening van te maken. Zoals wellicht bij jullie bekend heeft TCS 

veel ervaring met het organiseren van dit soort grote evenementen. Het 

Dubbel-Op en voor de jeugd het ASO toernooi zijn daar mooie voorbeelden 

van. TCS verheugt zich enorm op deze 2 dagen en hopen uiteraard net 

als de ATK commissie op mooi weer.  We hebben acht gravelbanen tot 

onze beschikking en mocht het weer onverhoopt tegen zitten dan zijn er 

gelukkig ook nog over 4 prachtige binnenbanen. Alle finalewedstrijden zijn 

dus mooi op één van de mooiste tennisparken van Apeldoorn af te werken. 

Komen jullie ook naar het Finale weekend? Er valt genoeg te beleven………

Sponsor uitgelicht: Intersport Jonker

Al jarenlang sponsort eigenaar Richard Klein van Intersport de ATK. 

Ook dit jaar pakt Intersport Jonker weer flink uit om de ATK nieuwe stijl te 

ondersteunen: de tennisballen, T-shirts voor de jeugd, allerlei leuke goodies 

voor de grabbelton voor de jeugd en cadeaubonnen voor de verloting op 

zaterdag in het finale weekeinde. Reden genoeg om Richard Klein ook 

persoonlijk aan het woord te laten.

Intersport Jonker sponsort de ATK al bijna vanaf het eerste uur met veel 

plezier. Ik vind het belangrijk dat de breedtesport aandacht krijgt en tennis is 

daar een mooi voorbeeld van. Zowel jong en oud zie je op de baan en daar-

bij komt dat de ATK ook de Apeldoornse verenigingen met elkaar verbind. 

Zelf tennis ik niet, maar mijn vrouw Monique speelt bij Tepci. Ik mag graag 

een rondje op de mountainbike door onze mooie bossen maken. Als laatste 

wil ik nog kwijt dat ik het bijzonder vind dat alle vrijwilligers samen met het 

ATK bestuur zo’n mooi tennisevenement in Apeldoorn op hebben kunnen 

zetten. Intersport Jonker draagt graag haar steentje bij om de ATK weer 

tot een van de grootste tennistoernooien van Nederland te maken. Met de 

positieve instelling van alle vrijwilligers moet dat zeker lukken”. Graag tref 

ik alle lezers van dit mooie ATKrantje in het finaleweekend.



ATK-Actueel

Hoewel de weersvoorspellingen niet zo geweldig waren, heb-

ben we gisteren toch volop kunnen tennissen. De happening 

voor de rode en oranje tenniskids bij TC Sprenkelaar was een 

groot succes en ook op de andere parken waren leuke wedstrij-

den te zien.

Bij Daisy speelden Inge Gammauf en Gabriëlle Kaptein in de DD3 25+ 

tegen Miriam van Houten en Kelly Visser. In de eerste twee sets ging 

het gelijk op met lange rally’s en hoge lobs.  Maar…. In de 3e set zet-

ten Miriam en Kelly ineens het gas erop en wonnen zij in no time 6-0.

Peter Hartung en Gijs Mulder wonnen met 6-4,4-6 en 6-3 van Patrick 

Alders en Martijn ten Donkelaar in de HD5 25+ en werden daarmee 

poulewinnaar.

Bij Berg en Bosch werd dit weekend voor het eerst gespeeld. In de 

HE5 won Marc Kuiper maar net van Niels Schut met 6-4 4-6 7-6. 

Peter Hartung en Gijs Mulder wonnen in de HD5 25+ met 6-4 4-6 6-3 

van Patrick Alders en Martijn ten Donkelaar.

Ook bij Tepci waren er mooie wedstrijden te zien. In de HD3 wonnen 

Tom Clavel en Rens Kamphuis met 6-4 6-4 van Bram Huijgen en Mike 

Reinders. 

Bij Kerschoten won Frank Oortwijn 

met 6-3 6-0 van Mick van Beek in 

de JE t/m 14 jaar. In de HE8 45+ 

won Oebele Korvemake van Dave 

Homan met 6-3 6-2.

Meer uitslagen op www.toernooi.nl

Tenniskids bij TC Sprenkelaar een 
groot succes!
Zaterdagochtend vond het toernooi voor de rode en de oranje tennis-

kids plaats bij TC Sprenkelaar. Met ondersteuning van enkele tennis-

leraren en vele vrijwilligers van alle Apeldoornse tennisverenigingen 

ontstond een geweldig tennisevent voor de 60 jongste deelnemers aan 

de ATK. 

Door de nieuwe opzet hebben de kinderen in korte tijd veel getennist 

en plezier gemaakt. De happening begon met een warming up van 

Henk Jansen, waarbij alle kids o.a. netjes moesten leren lopen. Inge 

Gammauf schminkte vele tijgertjes en tennisballen, die later over de 

baan vlogen.

Daarna startten de rode en oranje kids met hun partijtjes. De oranje 

kids speelden in poules om 2 tiebreaks. De nummers 1,2,3 en 4 uit de 

verschillende poules vormden vervolgens nieuwe poules, waardoor er 

op ieder niveau een poulewinnaar uit de bus kwam.

De rode tenniskids (t/m 9 jaar) tennisten op de miniveldjes onder 

leiding  van tennisleraren Pjotr van Dalfsen van TC Sprenkelaar en 

Lianne de Jonge van Tepci.

Zij speelden korte partijtjes in 

teams van paprika’s en tomaten.  

De winnaars kregen een pion en 

het team met de meeste pionnen 

kreeg een luid applaus van de 

verliezers.  

Kijk op Facebook voor een korte 

demonstratie onder leiding van Pjotr.

ATKrantje
Datum: 8 september 2013 • Uitgave 8 jaargang 1

20 °C 
Neerslagkans: 50%

Luchtvochtigheid: 59%

Wind: 8 km/h

ATK-Weer Zondag 8/9/2013

Uitspraak 
van de dag
“It’s nice to be important, 
but it’s more important to 
be nice”

Door: Roger Federer



Tenniskids poulewinnaars Oranje

Vlnr: Twan Kaptein, Maurits van der Molen, Jochem Dekker, Philip 

Varkevisser, Isabelle, Arends, Rune ten Berk de Boer, Vera van Boe-

kel en Merlijn Webers.

 

Sponsor bedankt

Richard en Monique, namens alle tenniskids bedankt voor de leuke 

presentjes in de grabbelton, die gesponsord werden door Intersport 

Jonker! 

w w w . a p e l d o o r n t e n n i s . n l

 
APELDOORNSE TENNIS  
KAMPIOENSCHAPPEN 
02.09.13 T/M 15.09.13

Lees ook onze digitale nieuwsbrief
Enthousiast geworden over deze nieuwsbrief? Meld je dan ook aan 

voor onze digitale nieuwsbrief met nog meer leuke en interessante 

informatie. Kijk op: www.apeldoorntennis.nl.

Volledig programma en uitslagen: 

www.toernooi.nl 
(Dunique ATK 2013)

Parkschema  
De wedstrijden worden deze week gespeeld op de 

volgende parken:  

Zondag 8/9:  Berg en Bosch, Ugchelen, Beekbergen 

  en De Maten (reserve: Tepci)  

Maandag 10/9:  De Maten, Ugchelen en Kerschoten  

  (reserve: Tepci) 

Dinsdag 11/9:  Daisy, Beekbergen en Tepci (reserve: Vego) 

Van maandag tot en met vrijdag wordt om 16.00 uur gestart met de 

wedstrijden. Bij Daisy en Kerschoten beginnen de wedstrijden om 

18.00 uur.

Op zondag wordt gespeeld vanaf  10.30 uur. De laatste ronde is 

gepland om 16.30 uur.

Uitgelicht zondag 8 september:

  Beekbergen, 12.00, HE8 45+:  

  Otgar Donkers tegen Oebele Korvemaker

  De Maten, 13.30 uur, ME t/m 14: 

  Joëlle Steur tegen Martina Huijgen

  Berg en Bosch, 13.30 uur, HD3:  

  Michel Lentjes en Erik Vis tegen Robert en  

  Roelof Ameshoff

  Ugchelen, 15.00 uur, HE6:  

  Nick Schröder tegen Bas ter Weele  

Van de wedstrijdtafel

Petra Ong, die het tenniskids-event vanuit de ATK-commissie coör-

dineerde kijkt met een tevreden gevoel terug op de samenwerking 

tussen de vrijwilligers van de verenigingen.  De sfeer was geweldig en 

de kinderen waren enthousiast en gedroegen zich voorbeeldig. Wat 

haar betreft verdienen ze allemaal een aanmoedigingsprijs! 

De wedstrijdtafel werd bezet door Sonja van Beek en Ed Puister. Om-

dat de wedstrijdjes van de oranje kids snel achter elkaar plaatsvonden, 

was het best wel hectisch om de uitslagen te noteren  en de kinderen 

naar de volgende baan te verwijzen.

Om een uur of half één was het tenniskids event afgelopen en om drie 

uur stond Petra alweer op de baan om haar eigen wedstrijd te spelen.

In de DD5 25+, die ze met Nienke 

van Hulst won van Ancella Bouw-

meester en Marieke Budding met 

7-5 1-6 6-3.

Moe maar voldaan plofte ze na een 

zware dag neer op de bank bij TC 

Ugchelen…..

Wist u Dat….??
Ellen Konijn een nieuwe vriend heeft en hij heet Hugo;

Baan 5 bij Daisy Anja Willems geen geluk brengt;

Marcus Stevens Engels spreekt maar heel goed Nederlands 

verstaat;

Tijdens het finaleweekend vier  tegoedbonnen van Intersport 

onder alle deelnemers worden verloot?

Alle ATKanjers een t-shirt hebben gekregen;

Zij een ijsje krijgen als zij deze in het finaleweekend aantrek-

ken;

Raymond de Lang (u weet wel: onze sponsorende kapper) 

tegen de kramp zout in zijn zoete witte wijn doet…

Berry van Schaik met autopech langs de A1 stond, toen hij 

door Radio Apeldoorn gebeld werd voor een interview

De ANWB net kwam aanrijden 

toen hij in de uitzending zat 

Er bij Tepci heerlijke ATK broodjes 

worden gemaakt en dat deze ook 

bij alle andere tennisclubs verkrijg-

baar zijn



ATKrantje
Datum: 9 september 2013 • Uitgave 9 jaargang 1

ATK-Actueel

Na het mooie zomerweer van de afgelopen week, kregen we dit 

weekend helaas te maken met regen, een ware beproeving voor 

de centrale planning. Gelukkig hebben we bijna alle geplande 

wedstrijden kunnen spelen, al moesten we wel een aantal 

partijen verzetten naar andere tijden of naar andere parken.  

Helaas kon er door zware regenval bij Vego opnieuw niet worden 

gespeeld en waren de banen bij Berg en Bosch pas ’s middags 

bespeelbaar. Reservepark Tepci werd ingeschakeld, want daar kon 

op de kunstgrasbanen al vrij snel weer gespeeld worden. Bij 

Beekbergen zijn alle partijen volgens planning gespeeld.

Bij Ugchelen waren de banen na de regen het snelst weer bespeelbaar. 

Raymond de Lang - onze sponsorende kapper – en Evelien Kemmink 

wonnen daar een thuiswedstrijd in de GD5 25+ van Bernt Jan ten Arve 

en Pauline Mosterd. Jelle Boin en Monique Scheepers wonnen in de 

GD4 met 6-3 6-3 van Wesley van der Straten en Anouk Koldenhof.  

Stefan ‘’Gerwin’’ Gerritsen en Bastijn Groenendaal speelden bij Tepci in 

de JE t/m 14. Na een aantal schitterende rally’s met mooie winners van 

beide kanten stond er 6-1 6-0 op het wedstrijdformulier. Bastijn was 2de 

geplaatst en dus een lastige tegenstander van Stefan. Hij bood echter 

goed weerstand en kon in de rally’s goed mee. Na de wedstrijd zeiden 

beide heren ook zelf dat ‘’ze lekker gespeeld hadden’’. En dat straalden ze 

ook uit op de baan. Volgende keer beter Stefan! En gefeliciteerd Bastijn!

In de HE8 25+ won Albert Mein op het centercourt van 

Tepci met 6-0 6-4 van Christiaan de Jonge.

Bij Berg en Bosch werd in de middag 

gelukkig ook nog een aantal leuke 

wedstrijden gespeeld. De broers 

Robert en Roelof Ameshoff wonnen 

in een partij met veel vuurwerk van 

Michel Lentjes en Erik Vis.

18 °C 
Neerslagkans: 60%

Luchtvochtigheid: 74%

Wind: 18 km/h

ATK-Weer Maandag 9/9/2013

ATK-Speler van de Dag

Wim Klokkers

Van welke club ben je lid? 

TC Sprenkelaar, de club waar dit 

jaar de finales worden gespeeld

Doe je zelf ook mee?  

Ja, ik speel met Peter Bosch van 

Ugchelen in de HD5 45+.

Maak je kans op een finaleplaats? 

De kans heeft iedereen, maar wij staan één geplaatst, dus de druk is 

hoog!

Wat jouw rol in het ATK-finalewekeend?  

Ik ben aanspreekpunt, coördinator en manusje van. Ik sta in de snack-

bar, in de bediening op het terras en op de parkeerplaats.

Hoe lang geleden zijn jullie met de voorbereidingen van het 

ATK-finaleweekend begonnen?  

Een half jaar geleden, maar de laatste weken zijn we pas echt druk. Er 

komt toch wel heel wat bij kijken, ook qua techniek en voorzieningen. 

We coördineren het weekend met een man of 5, maar in totaal zijn 

zo’n 150 vrijwilligers bij betrokken.

En wordt er ook nog een feestje gebouwd? 

Het is geen jubileum, maar de ervaring uit het verleden is dat je 

vooral in moet spelen op het publiek dat al aanwezig is, dan wordt het 

vanzelf een feestje. 

Hoe vind je het om in de finale op je eigen park te spelen? 

Heel bijzonder! Zo’n 20 jaar geleden heb ik ook op ons eigen park in 

de finale gestaan met Lucienne Hoogland in de GDC. Dat waren leuke 

tijden die vast weer terugkomen.

Wat vind je van de nieuwe opzet van de ATK? 

Leuk dat je op verschillende parken speelt, het geeft meer ATK-ge-

voel, omdat alle parken echt betrokken zijn; het krantje is leuk, je bent 

toch steeds weer nieuwsgierig wie en wat erin staat. Als ik op het 

tennispark kom heb ik de digitale versie allang gelezen!

Waarom doe je mee met de ATK? 

In principe doe ik elk jaar mee, tenzij ik geblesseerd ben. De ATK is 

een toernooi waar je ook als je niet zo goed bent op je eigen niveau 

kampioen kunt worden. Het is de kroon op het tennisseizoen!



w w w . a p e l d o o r n t e n n i s . n l

 
APELDOORNSE TENNIS  
KAMPIOENSCHAPPEN 
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Lees ook onze digitale nieuwsbrief

Enthousiast geworden over deze nieuwsbrief? Meld je dan ook aan 

voor onze digitale nieuwsbrief met nog meer leuke en interessante 

informatie. Kijk op: www.apeldoorntennis.nl.

Volledig programma en uitslagen: 

www.toernooi.nl 
(Dunique ATK 2013)

Parkschema overige wedstrijden 
Maandag 9/9:  De Maten, Ugchelen en Kerschoten

  (reserve Tepci)

Dinsdag 10/9:  Daisy, Beekbergen en Tepci (reserve Vego)

Woensdag 11/9:  Kerschoten, Vego en Ugchelen 

  (reserve De Maten)

Donderdag 12/9:  Quick, Tepci en De Maten (reserve Daisy)

Vrijdag 13/9:  Daisy, Vego en Beekbergen (reserve Ugchelen) 

Maandag 9/9 wordt bij De Maten om 16.00 uur gestart met de wed-

strijden. Op de overige parken beginnen de wedstrijden om 18.00 uur.

Uitgelicht maandag 9 september:

   De Maten, 16.00 uur, ME groen: Sophie Kok 

   tegen Vera den Dekker

   Ugchelen, 18.00 uur, HE4: Patrieck de Haan 

   tegen Joran van den Berg

   Kerschoten, 21.00 uur, HE6: Lars de Kroon   

   tegen Sven Blijleven

Wist u Dat….??

Sponsor uitgelicht: De Hypotheker
Ook Robert Amade van “Jazeker De Hypotheker” 

sponsort al enige jaren diverse tennisverenigingen in 

Apeldoorn. Net als vorig jaar levert De Hypotheker 

Apeldoorn een bijdrage aan het ATK-finaleweekend 2013 dat 

gehouden wordt bij TC Sprenkelaar. 

Sporters willen goed presteren en dat is wat wij als bedrijf ook willen. 

Het gaat bij het kopen van een huis om grote bedragen en risico’s afwe-

gen. Hierbij moet de consument uit kunnen gaan van een goed advies. 

Naast het uitdragen van de naam van mijn bedrijf stel ik bij de sponso-

ring echter wel een maatschappelijke tegenprestatie van de vereniging. 

Zo hebben onlangs, op De Hypotheker 35+ toernooi bij de Maten, een 

aantal studenten met een beperking van Parc Spelderholt drankjes 

uitgeserveerd. Dit werd warm ontvangen door het publiek. Sport 

verbindt niet alleen mensen, maar ook organisaties”.

De Hypotheker is een landelijke fran-

chiseketen van hypotheekwinkels. Zij 

is de grootste hypotheekbemiddelaar 

van Nederland en bestaan ruim 25 jaar.  

“De consument kan bij ons terecht voor 

een echt onafhankelijk advies omdat 

wij als enige hypotheekbemiddelaar 

alle geldverstrekkers kunnen aanbieden 

(inclusief de Nederlandse banken)”.

Van de wedstrijdtafel

Gisterochtend hebben we na de langdurige regen veel wedstrijden 

moeten verplaatsen. Wij hebben daarbij gemerkt dat toernooi.nl 

niet altijd automatisch een bericht stuurt als een wedstrijd vervalt of 

wijzigt. Wij verzoeken alle deelnemers daarom om de planning op 

toernooi.nl dagelijks te checken.  

Dunique zaterdag èn zondag een ATKrantje heeft 

opgeleverd, ondanks dat het hele bedrijf in Duitsland zat 

vanwege een personeels weekendje.

Het ATKrantje gisteren door Arka Media is geprint en dat 

wij Edwin Kaptein daarvoor hartelijk bedanken

Wilbert en Maurits van der Molen 2 uur hebben gedweild 

om het centercourt van Tepci speel klaar te krijgen

Bradimir Miocevic vanwege een bug in toernooi.nl 

helemaal voor niets van de Sprenkelaar naar Vego is 

gefietst en daarna opnieuw hard moest fietsen om op 

tijd bij Tepci te zijn. 

Hij daarna nog een spannende driesetter tegen Jimmy 

Bitter moest spelen en dat hij die helaas op het nippertje 

heeft verloren...

Wij toernooi.nl daarvoor aansprakelijk gaan stellen

De Dunique ATK over 307 wedstrijden alweer is afgelopen

Er komende week dus nog 

vele leuke wedstrijden 

worden gespeeld

Er inmiddels 126 likes zijn op 

onze Facebookpagina (ATK/

ATF) en dat wij dat leuk vinden

Wij hopen dat de overige 

deelnemers ons ook nog gaan 

liken!

Uitspraak 
van de dag
“You are not next to god 
if you win. And if you lose, 
you are not next to the 
devil” Door: Boris Becker

Meer weten: Bezoek ook onze 
facebookpagina:Atk/Atf
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ATK-Actueel

Laten we positief beginnen: tot 20.00 uur werd gisteravond 

volgens planning getennist. Daarnaa werden we weer een 

getrakteerd op langdurige regenval. Eerst leek het nog even 

mee te vallen, maar uiteindelijk werden ook bij Kerschoten de 

wedstrijden op gravel gestaakt. Dankzij extra partijen (in de 

regen!) bij Ugchelen en in de hal bij Kerschoten hebben we bijna 

alle geplande wedstrijden kunnen spelen.

Bij De Maten won Sophie Kolk van Vera den Dekker met 4-1 4-2 in 

de ME groen. Bij Ugchelen won titelverdedigster in de DE6, Renate 

Janson van Linda Marsman. Helaas eindigde ook deze partij in de 

regen, maar dat kon de dames niet deren. 

Bij Kerschoten speelden Lars de Kroon en Sven Blijleven de 

laatste partij in de stromende regen. Helaas konden ze het 

buiten net niet afmaken, bij 6-4 4-1 voor Sven gingen ze de 

hal in en maakte Sven de partij in rap tempo af: 6-1.

Ondertussen was het ook aan de 

bar bij Kerschoten goed toeven. 

Nadat Rinus Peters en Bertus 

Kruitbosch wonnen van Bertus 

Heuer en Han Ketting dronken ze 

nog een lekker biertje.

Kijk voor alle uitslagen van 

gisteren op www.toernooi.nl!

18 °C 
Neerslagkans: 50%

Luchtvochtigheid: 77%

Wind: 26 km/h

ATK-Weer Dinsdag 10/9/2013

Uitspraak van de dag
“Hoe krijg je dat nou voor mekaar?!”

Door: Marcel de Krom

Meer weten: Bezoek ook onze 
facebookpagina:Atk/Atf

Van de wedstrijdtafel

Vandaag werd voor de derde keer deze week uitgeweken naar 

de smashcourt banen bij Ugchelen. Iedere keer weer worden wij 

hartelijk ontvangen door de behulpzame dames van de wed-

strijdleiding. Karen en Suzanne 

(en natuurlijk ook Bea, Anja, 

Edith en Marjan en alle anderen 

die we vergeten) enorm bedankt 

voor de vele extra uurtjes die 

jullie moeiteloos in de ATK

investeren! 

Sponsor uitgelicht: Dunique

Echt goede ideeën komen niet zomaar. Die 

moet je uit je tenen halen! Wij van Dunique 

weten dat als geen ander. Dunique is een full 

service communicatiebureau gevestigd in Heerde. Wij bedenken en 

ontwikkelen totaalconcepten en vertalen dit door naar traditionele en 

nieuwe media. Zowel offline als online. Daarbij doen wij er alles aan 

om resultaten voor onze opdrachtgevers te boeken. Maar uiteraard 

wel op z´n Veluws. Met beide voeten op de grond!

Wilt u meer weten over Dunique? Bezoek dan eens onze website 

www.dunique.nl

Echt goede ideeën komen niet zomaar. Die moet je uit je tenen halen! 

Wij van Dunique weten dat als geen ander. Dunique is een full service 

communicatiebureau gevestigd in Heerde. Wij bedenken en ontwikkelen

totaalconcepten en vertalen dit door naar traditionele en nieuwe media. 

Zowel offline als online. Daarbij doen wij er alles aan om resultaten voor 

onze opdrachtgevers te boeken. Maar uiteraard wel op z´n Veluws. 

Met beide voeten op de grond!

dunique

dunique

dunique_nlBezoekadres  Molenweg 1, Heerde
Postadres Postbus 39, 8180 AA Heerde
Telefoon 088 002 79 50
Website www.dunique.nl

Wilt u meer weten over Dunique? Bezoek dan eens onze website www.dunique.nl

Creativiteit komt 
niet zomaar
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ATK-Speler van de Dag

Pieter Sijtsma

Hoe lang tennis je al? Ik ben als klein jochie 

begonnen met tennissen, maar kon niet tegen 

mijn verlies, dus ben ik gaan voetballen. Een 

jaar of vier geleden ben ik weer begonnen

Gaat het nu beter met verliezen? Ja, vanavond heb ik ook verloren, 

de GD6 25+ met Lilian Eilers tegen Richard Nieuwkerk en Daniëlle 

Schaap. Nou ja, bijna gewonnen, maar de weersomstandigheden 

gooiden roet in het eten. Uiteindelijk hebben we wel terecht verloren. 

We moesten de hal in bij Kerschoten en dat was wel even omschake-

len. Richard had daar toch wel een hele harde service. 

Hoe sta je ervoor in dit toernooi? Omdat we de eerste wedstrijd in 

de poule hebben gewonnen, zijn we 2e geworden en gaan we door 

naar het afvalschema. Dus we maken nog kans om de finale te halen. 

In de mix in de GD6 met Marloes Bussink sta ik in de halve finale.

Dus jij bent de koning van de mix? Ja dat zou je kunnen zeggen. 

Met vrouwen speel ik altijd beter, er is dan minder competitie. Dan 

kan ik makkelijker meekomen.

Wat zijn je sterke punten? De forehand en de 3e helft... (dat hadden 

we al in de gaten).

Wat is je grootste succes? De tennisavond van TV De Maten in 

Heemstede. En daarnaast natuurlijk toen ik winnaar was van de ver-

liezersronde JE t/m 14 bij de clubkampioenschappen (3 jaar geleden?)

Waarom doe je mee aan de ATK? Vanwege het prijzengeld. Kan 

weer eens een feestje organiseren. En misschien word ik nog eens  

ontdekt!

Lees ook onze digitale nieuwsbrief

Enthousiast geworden over deze nieuwsbrief? Meld je dan ook aan 

voor onze digitale nieuwsbrief met nog meer leuke en interessante 

informatie. Kijk op: www.apeldoorntennis.nl.

Volledig programma en uitslagen: 

www.toernooi.nl 
(Dunique ATK 2013)

Parkschema  
De wedstrijden worden deze week gespeeld op de 

volgende parken:  

Woensdag 11/9:  Kerschoten, Vego en Ugchelen 

  (reserve De Maten)

Donderdag 12/9:  Quick, Tepci en De Maten (reserve Daisy)

Vrijdag 13/9:  Daisy, Vego en Beekbergen (reserve Ugchelen) 

Vandaag wordt bij Tepci om 16.00 uur gestart met de wedstrijden. 

Op de overige parken beginnen de wedstrijden om 18.00 uur.

Uitgelicht dinsdag 10 september 

  Tepci, 16.00 uur, ME t/m 14: Puck Porton tegen   

  Eva Bruintjes

  Daisy, 19.30 uur, DE3: Manon de Rijk tegen 

  Leannne Wiggers

  Beekbergen, 21.00 uur, HD6 25+: Johan Post en Izaak  

  Veerman tegen Peter Biesheuvel en Hans Kuiper

Wist u Dat….?? 

Glenn van der Straaten hele mooie stukjes over tennis 

schijnt te kunnen schrijven

Wij hem van harte uitnodigen om contact op te nemen met 

de redactie (06-42235166)

Er een leuke foto van de Tenniskids in De Stentor stond

En wij hopen dat zij nog veel meer gaan publiceren over 

het Dunique ATK toernooi

Lilian Eilers op de knieën ging voor de speler van de dag

Wij Racketcentrum Kerschoten hartelijk bedanken voor het 

beschikbaar stellen van de binnenbanen

Op Facebook steeds meer leuke foto’s te zien zijn en dat 

we het leuk zouden vinden als jullie deze massaal liken!

Er bij TC Ugchelen van alles aan wordt gedaan om het 

publiek bij weer en wind vast te houden

Zij zelfs fleece dekentjes uitdelen op het terras

Wij alle spelers bedanken voor hun flexibiliteit vanwege 

het uitlopen of verzetten van 

wedstrijden door de regen

Wij hopen dat in het 

finaleweekend de zon 

weer schijnt!

Kom naar het finaleweekend bij 
TC Sprenkelaar

Op zaterdag 14 september is er vanaf 16.00 uur is er Live Music 

bij TC Sprenkelaar. Dit keer geen groot Finale feest zoals vorig 

jaar bij VEGO maar wel een gezellige middag die rustig kan uit-

lopen tot in de late avonduren. U hoeft dus niet eerst naar huis 

om dan weer terug te komen voor een feest. We gaan gewoon 

direct aansluitend op de wedstrijden lekker door. Makkelijk 

toch?! Zo doen we dat bij TCS.

We beschikken over heerlijke douches en goede kleedruimtes, dus als 

je na het tennissen nog je dansschoenen of jurkje wilt aantrekken dan 

kun je je bij ons lekker opfrissen en omkleden. De band Backsound is 

een akoestische coverband. Ze spelen rustige muziek en up-tempo 

nummers en uiteraard ontbreken er ook geen rock-‘n-roll hits. Op ons 

laatste Dubbel-Op toernooi 

kregen we goede reacties 

want ook daar waren zij 

van de partij! 

Komen jullie ook naar het 

Finale weekend? Er valt 

genoeg te beleven...



ATKrantje
Datum: 11 september 2013 • Uitgave 11 jaargang 1

ATK-Actueel

Ook gisteravond waren de 

weergoden ons niet gunstig 

gezind. 

Voor vandaag zijn de voorspelling 

iets beter: 2 druppels minder dan 

gisteren…..

De centrale planning had daardoor samen met de wedstrijdleiding op 

de parken de handen vol om zo veel mogelijk wedstrijden in de hallen 

van respectievelijk Kerschoten en Sprenkelaar te laten spelen. 

17 °C 
Neerslagkans: 40%

Luchtvochtigheid: 78%

Wind: 21 km/h

ATK-Weer Woensdag 11/9/2013

Uitspraak 
van de dag
“ik ben als een menu 
van een 5 sterren 
restaurant: je kunt 
er naar kijken, maar 
je kunt het je niet 
veroorloven” 

Door Anna Kournikova

Meer weten: Bezoek ook onze 
facebookpagina:Atk/Atf

Op Tepci speelden Puck Porton tegen Eva Bruijntjes een mooie 

partij die door Puck door slim en degelijk spel met 7-6 en 6-3 werd 

gewonnen. 

Mirle Zwier en Vera den Dekker trotseerden de barre weersomstan-

digheden om, onder toeziend oog van hun moeders, hun partij in de 

categorie meisjes enkel groen op Ugchelen te spelen. De eerste set 

ging met 4-1 naar Vera, maar toen was het voor zowel de meisjes als 

hun meelevende doorweekte moeders genoeg en werd de partij in de 

hal van Kerschoten verder gespeeld. Daar won Vera ook de tweede 

set met 4-0. 

In de hal van Kerschoten speelden Christiaan Wallet en 

Eric van Bruggen tegen Onno Heijsman en Aarnout van Duuren 

hun herendubbel. Door stevig serveerwerk van beide kanten ging 

het gelijk op tot 6-6 waarna Eric en Christiaan in de tie break, door 

minder fouten te maken, aan het langste eind trokken. De tweede 

set ging na de verloren servicegame van Onno en door bekeken 

percentagetennis van Eric en Christiaan naar laatstgenoemden 

met 6-3.



w w w . a p e l d o o r n t e n n i s . n l

 
APELDOORNSE TENNIS  
KAMPIOENSCHAPPEN 
02.09.13 T/M 15.09.13

ATK-Speler van 
de Dag

Claudia Witkamp

Hoe lang tennis je al? 

Vanaf mijn 9e, dus alweer zo’n 

20 jaar…(zien we niks van…)

Hoe gaat vergaat het je tijdens 

de Dunique ATK? 

In de DE 5 lig ik er keihard uit 

en in de DD heb ik net mijn eerste 

poulewedstrijd gewonnen. 

Jij er al uit in de enkel???? 

Tja, leeftijd en de daarbij behorende hersteltijd braken mij op 

tegen de aanstormende jeugd en nieuw talent.

Wat is je mooiste tenniservaring? 

Dat zijn er natuurlijk heel veel, maar dat ik dit jaar eindelijk een 

singel van mijn maatje Bianca van Maldegem heb gewonnen 

tijdens de clubkampioenschappen was wel heel mooi !

Wat is je beste slag? 

De forehand 

Wat is je grootste succes? 

De tennisavond van TV De Maten in Heemstede. En daarnaast 

natuurlijk toen ik winnaar was van de verliezersronde JE t/m 14 

bij de clubkampioenschappen (3 jaar geleden?)

Welke ervaring vergeet je het liefst? 

Het op klungelige wijze verspelen van het kampioenschap in de 

competitie door een in eerste instantie opgegeven wedstrijd toch 

nog te spelen (en dus te verliezen…)     

Lees ook onze digitale nieuwsbrief

Enthousiast geworden over deze nieuwsbrief? Meld je dan ook aan 

voor onze digitale nieuwsbrief met nog meer leuke en interessante 

informatie. Kijk op: www.apeldoorntennis.nl.

Volledig programma en uitslagen: 

www.toernooi.nl 
(Dunique ATK 2013)

Parkschema  
De wedstrijden worden deze week gespeeld op de 

volgende parken:  

Woensdag 11/9:  Kerschoten, Vego en Ugchelen 

  (reserve De Maten)

Donderdag 12/9:  Quick, Tepci en De Maten (reserve Daisy)

Vrijdag 13/9:  Daisy, Vego en Beekbergen (reserve Ugchelen) 

NB: Op alle parken beginnen de wedstrijden om 18.00 uur.

Uitgelicht woensdag 11 september 

  Vego,18.00 uur, DE5 Anouk Kolderhof tegen   

  Manoek van Pomp  

  Ugchelen, 19.30 uur, HE3 Bram Huijgen tegen 

  Tom Clavel

  De Maten, 21.00 uur, DD 25 6 Sietske Barkhof en 

  Anja Dekker tegen Greetje van Woudenberg en 

  Anja Prins

Wist u Dat….?? 

Voor het eerst bijna alle avondwedstrijden in de hal 

zijn gespeeld ?

We Kerschoten en Sprenkelaar weer bedanken voor 

het beschikbaar stellen van de banen?

De centrale planning overuren maakt?

Monique Eemsing weer niet de speler van de dag is…? 

Maureen na enkele wijntjes de “wistudatjes” soepeltjes 

uit de mouwtjes schudt?

Iedereen zaterdag tijdens het finaleweekeinde bij 

TC Sprenkelaar de snelheid van de service kan meten?

Er dezelfde dag ook de aanmoedigingsprijzen worden 

uitgereikt ?

Anita gisteren een avond ATK-vrijaf had ?

Wij iedereen weer veel succes en plezier wensen bij de 

komende wedstrijden

Van de Wedstrijdtafel
Maureen en Leonie hadden niet alleen hun handen vol met het in- en 

doorplannen van de wedstrijden van gisteravond… “ Met wijn word je 

geen chagrijn” en “Plannen gaat OK met de ro(o)s(vice)e” waren de 

lijfspreuken van de avond…



ATKrantje
Datum: 12 september 2013 • Uitgave 12 jaargang 1

ATK-Actueel

Ook gisteren vielen we weer met de spreekwoordelijke neus in 

de regen: de gravelbanen bij Vego en de Maten waren onbespeel-

baar en er moest worden uitgeweken naar de binnenbanen van 

Kerschoten en Sprenkelaar. De banen van Tepci hadden de buien 

goed doorstaan en ook daar zijn enkele partijen extra gespeeld.

Zoals gisteren in “uitgelicht” al aangekondigd, speelde Anouk Kolden-

hof op het kunstgras van Tepci tegen Manouk van Pomp. Het werd 

een mooie partij waarbij het publiek werd getrakteerd op lange rally’s. 

Anouk pakte de eerste set in de tiebreak, maar Manouk gaf niet op en 

maakte het Anouk ook in de tweede set heel lastig. Ook de tweede set 

eindigde in een tiebreak, die ook door Anouk werd gewonnen. Uiteraard 

wilden de meiden, die ruim 2 uur op de baan hadden gestaan op de foto.

Bij Ugchelen speelde Michiel van den Berg in de HE6 25+ tegen van Daan 

van der Ploeg. De wedstrijd kende een opmerkelijk verloop. In de eerste 

set kwam Michiel door aanvallend spel in korte tijd op een 4-0 voorsprong. 

Daarna ging het conditioneel steeds minder en won hij de eerste set nog net 

met 7-6. In de 2e set zette Daan meer druk en won hij deze eenvoudig met 

6-1. Ook in de 3e set kwam Daan snel op een 3-0 voorsprong. Maar… toen 

Michiel ontdekte dat hij tijdens de rust al zuchtend door Anita Blijleven op de 

foto werd gezet, ging hij zich ineens weer gedragen als een vent , waarna 

hij de derde set na een aantal lange slagenwisselingen alsnog won met 6-4.

 

In de hal van TC Sprenkelaar wonnen Frank Timmer en Jeroen van 

Woudenberg met 6-3 6-4 van Gijs van Oorschodt en Bert Scheenstra 

in de HD3 25+.

Bij De Maten werd een typische DD in de 25+ 7 gespeeld tussen Jolanda 

Amade en Diane Baltus ( Sprenkelaar) en Olga Budde en Jolanda Rutgers 

( De Maten). Diana en Jolanda R. waren zo gespannen voor deze halve 

finale dat zij hun shirt binnenstebuiten hadden aangetrokken.. Gelukkig 

was het al donker en konden ze zich in de bosjes snel omkleden. Het 

was een spannende lange wedstrijd. Het leek een derde set te worden, 

Jolanda en Diana stonden eind 2e set steeds voor. Uiteindelijk trokken 

Olga en Jolanda de wedstrijd naar zich toe, uitslag 6-4 en 7-6 (6) .

21 °C 
Neerslagkans: 0%

Luchtvochtigheid: 70%

Wind: 5 km/h

ATK-Weer Donderdag 12/9/2013

Van de wedstrijdtafel

Ondanks een aantal stevige buien is het weer gelukt om 

gisteravond alle partijen te spelen. Wij danken met name 

Ugchelen, Tepci, Vego, Kerschoten, De Maten en Sprenkelaar 

voor het beschikbaar stellen van extra baancapaciteit en de 

goede samenwerking!

Kom naar het finaleweekend bij 
TC Sprenkelaar!

Tijdens de finaledagen is er ook een speciale ATK cocktail 

verkrijgbaar! 

De ATK cocktail is samengesteld uit drie ingrediënten:

• 3 delen Prosecco

• 2 delen Aperol

En naar keuze:

• 1 deel Spa Rood of 1 deel Jus d’Orange en... met een ijsblokje een 

    schijfje sinaasappel en het felbegeerde ATK vlaggetje!!!

Er is uiteraard ook een non-alcoholische cocktail... Ranja!

Komen jullie ook naar het Finale weekend? 
Er valt genoeg te beleven...



w w w . a p e l d o o r n t e n n i s . n l

 
APELDOORNSE TENNIS  
KAMPIOENSCHAPPEN 
02.09.13 T/M 15.09.13

ATK-Speler van de Dag

Tom Clavel (15)

Van welke club ben je lid? Van TC Ugchelen 

en ALTV Tepci.

Hoe lang tennis je al? Al 10 jaar, 5 a 6 keer 

per week (dus eigenlijk al veel langer…)

Hoe heb je net gespeeld? Ik speelde in de 

HE3 tegen Bram Huijgen. Ik won met 6-1 1-6 

6-3. Het was een wisselvallige partij. De eerste 

set ging lekker, maar daarna maakte ik veel 

fouten. In de derde set ging ik langere rally’s spelen waardoor 

ik weer meer vertrouwen kreeg en uiteindelijk won.

Wat is je beste slag? Mijn forehand.

En wat kun je nog verbeteren? Tegen de echte toppers kom 

ik vooral kracht tekort.

Maak je kans op een finaleplaats? Misschien, ik moet nog 

tegen de gebroeders Ameshoff. Ik heb vorige week van Robert 

(de oudste) gewonnen. (Dat hebben we in de Stentor kunnen 

lezen!). Dus ik denk dat ik wel een kans heb.

Wat is je beste prestatie tot nu? Mijn beste prestatie was het 

winnen van de Leusden Open in de HE4 in een schema van 32. 

Het gaat lekker dit jaar. Ik heb dit jaar al een stuk of 6 finales 

gehaald en allemaal gewonnen!

En wat is je doel voor volgend jaar en daarna? Volgend jaar 

wil ik 3-toernooien winnen en als ik groot en sterk ben ga ik 

voor de echte top!

Waarom doe je mee met de ATK? Leuk toernooi, je speelt 

bij alle clubs en tegen bekenden. Eigenlijk zouden alle 3- en 

4-spelers uit Apeldoorn mee moeten doen.

Hoe kunnen we daarvoor zorgen? Het prijzengeld omhoog, 

dan komen ze wel ! (Bedankt voor de tip, Tom, we gaan snel 

een sponsor zoeken!)

Kom donderdag om 19.30 uur naar Quick voor de HE3 van 

Tom Clavel tegen Roelof Ameshoff! 

Lees ook onze digitale nieuwsbrief

Enthousiast geworden over deze nieuwsbrief? Meld je dan ook aan 

voor onze digitale nieuwsbrief met nog meer leuke en interessante 

informatie. Kijk op: www.apeldoorntennis.nl.

Volledig programma en uitslagen: 

www.toernooi.nl 
(Dunique ATK 2013)

Parkschema overige wedstrijden 
Donderdag 12/9:  Quick, Tepci, De Maten en Daisy

Vrijdag 13/9:  Daisy, Vego, Beekbergen en Ugchelen

Donderdag 12/9 wordt bij De Maten om 16.00 uur gestart met de 

wedstrijden. Op de overige parken beginnen de wedstrijden om 

18.00 uur.

Uitgelicht donderdag 12 september 

  Quick, 18.00 uur HE3: Robert Ameshoff tegen   

  Bram Huijgen

  De Maten, 19.30 uur DE6: Simone van Pomp   

  tegen Lisa Siedenburg

  Tepci, 21.00 uur HD6 25+: Dennis Oosdijk en 

  Hans Willem Pas tegen Gerjan Mulderij en Erik Sluis

Wist u Dat….?? 

De snacks bij Tepci overvloedig worden geserveerd 

(onderhands)

Frank Timmer sterallures krijgt als een foto voor het 

ATKrantje wordt gemaakt

Erik van Buul ondanks de regeln toch buiten wilde spelen

Sterre en Vera ondanks een blessurebehandeling toch 

gewonnen hebben

Jaap (van Baaren) de favoriete voorzitter is van Frank

Jaap geen voorzitter meer is...

Er zich een nieuwe reporter heeft aangediend

Jullie dus nog beter op de woorden en acties moeten 

passen

Wij eigenlijk alles plaatsen

Jullie suggesties nog steeds welkom zijn

Roland Rooks gisteren 3 parken heeft bezocht om zijn 

singel te spelen

Hans van Laar een hele harem aan supporters heeft 

gevormd (of andersom)

Wij het verhaal van Hans 

niet helemaal snappen, 

maar dat het wel een 

leuke foto oplevert!

Uitspraak 
van de dag
25+….daar voel je 
niks van? 

Door: Gabriëlle Stevens

Meer weten: Bezoek ook onze 
facebookpagina:Atk/Atf



ATKrantje
Datum: 13 september 2013 • Uitgave 13 jaargang 1

ATK-Actueel

Morgen (nee, we zullen niet wéér beginnen met een klaagzang 

over de regen, die gisteren alweer de planning beheerste) zijn we 

al weer toe aan de finales. Dit keer dus veel informatie over het 

komende weekend bij TC Sprenkelaar. Mocht je niet meer in het 

toernooi zitten, kom dan vooral ook kijken. Als het regent, dan 

gaan we de hal in, dus er is altijd wat te zien. En het zal er zeker 

gezellig zijn!

Gisteren werden ondanks de regen alweer alle geplande wedstrijden 

gespeeld. Gelukkig kon er halverwege de avond weer op alle parken 

gespeeld worden.

Bij Tepci wonnen Johan Post en Izaak Veerman met 6-3 7-6 van Wilbert 

van der Molen en Henk Jansen in de HD6 25+.

 

Bij Daisy wonnen Douglas Budde en Paul Manuhutu overtuigend 

van Bob van Amersfoort en Aalt van Asselt in de halve finale van de 

HD7 45+. Hoogtepunt: Bob kwam er na een halve set achter dat zijn 

bespanning kapot was. Ook de schijnbewegingen van Paul vielen 

niet in de smaak. Uitslag: 6-1, 6-2.

Bij TC Sprenkelaar wonnen Gijs Mulder en Miriam van Houten van 

Robert Amade en Rita van den Heuvel met 6-4 7-5 in de GD5 25+. 

Na de wedstrijd waren zij nog niet uitgespeeld……

Ancella Bouwmeester en Fay Wanders wonnen in een mooie DD5 van 

Anniek Tanja en Linde Zwaan met 6-3 7-5.

18 °C 
Neerslagkans: 20%

Luchtvochtigheid: 77%

Wind: 13 km/h

ATK-Weer Vrijdag 13/9/2013

Van de wedstrijdtafel

Vandaag is het alweer de laatste dag dat er op meerdere parken 

wordt gespeeld. Vanaf morgen worden alle wedstrijden (als het 

niet al te gek wordt met de regen) bij TC Sprenkelaar gespeeld. 

Wij bedanken alle wedstrijdcommissies op de parken hartelijk 

voor hun medewerking en zullen hen na de Dunique ATK uitno-

digen voor een evaluatie.

Kijk op www.toernooi.nl voor de planning van de finales.

Uitspraak van de dag
Wat is dit vreselijk, zeg….! 

Door: Peter Bosch van Vego

Bij Quick wonnen Joop en Ada 

Termaat in een spannende wed-

strijd met lange en vooral ook 

hoge rally’s van Casper Schoon-

derwoerd en Ria Lagraauw met  

4-6 6-2 7-5. Zij gingen om 23.45 

uur als laatste van de baan.

Parkschema overige wedstrijden:
Vrijdag 13/9: Daisy, Vego, Beekbergen en Ugchelen

Op vrijdag 13/9 wordt bij Vego om 16.00 uur gestart met de wedstrij-

den. Op de overige parken beginnen de wedstrijden om 18.00 uur.

Uitgelicht vrijdag 13 september 

  Vego, 16.00 uur, JE Groen: Ivan Miocevic

  tegen Bas Hogervorst

  Daisy,18.00 uur, HD3: Ruud van der Plank 

  en Thom van der Wiel tegen Tom Clavel en 

  Rens Kamphuis

  Beekbergen, 19.30 uur, HE7 25+: 

  Tristan Hartung tegen Mark Bresser 

  Ugchelen, 21.00 uur, HD6 25+: Paul van Lier  

  en Henk van der Molen tegen Jeroen Schenning  

  en Jeroen Spanjer



w w w . a p e l d o o r n t e n n i s . n l

 
APELDOORNSE TENNIS  
KAMPIOENSCHAPPEN 
02.09.13 T/M 15.09.13

ATK-Speler van de Dag

Gabrielle Stevens-Verhagen 

Waar ben je lid? Bij ALTV Daisy.

Hoe lang tennis je al? 4 jaar. 

Wat is je beste slag? De volley.

Andere skils? Snelheid, oog voor de bal,

scoringsdrang….eigenlijk ben ik heel complete speelster (ahum).

Waarom ATK? Ik had niets anders te doen...( ja ja....en nu al in 

de halve finale??).

Waar wil je nog aan werken? dropshot....( genoeg te krijgen aan 

de bar).

Kun je incasseren? Ik ben snel hersteld na een verliespartij.

Favoriete speler? Jörgen ten Hove vanwege zijn onverwachte 

moves (hij staat overal...).

Wil je verder nog iets kwijt? Mijn man.....excuse me???? 

Geintje natuurlijk.

Lees ook onze digitale nieuwsbrief

Enthousiast geworden over deze nieuwsbrief? Meld je dan ook aan 

voor onze digitale nieuwsbrief met nog meer leuke en interessante 

informatie. Kijk op: www.apeldoorntennis.nl.

Wist u Dat….?? 

Easy clay ook wel easy glij wordt genoemd

Wij enorm blij zijn dat je hier snel weer op kunt 

spelen na de regen

Er bij TC Sprenkelaar alleen plassen liggen op de plek 

waar de tribunes komen te staan

Bakker Toet speciaal voor het ATK finaleweekend bij 

TC Sprenkelaar heerlijke ATK gebakjes maakt

Hans van Laar tijdens het finaleweekend weer voor de 

broodnodige vitamines zorgt; hij levert het fruit voor 

overheerlijke fruitspiesjes

Bijna 200 vrijwilligers bij TC Sprenkelaar meehelpen 

om er een fantastisch finaleweekend van te maken.

We ongelooflijk blij zijn met alle vrijwilligers in 

dit toernooi! 

Meer weten: Bezoek ook onze 
facebookpagina:Atk/AtfProgramma Zaterdag 14/9 bij TC Sprenkelaar: 

Vanaf 10.30 uur: Start wedstrijden, laatste wedstrijdronde om   

  18.00 uur. 

13.00-14.00 uur: Price Shooting. Wie doet er mee? Serveren vanaf  

  de baseline en zuiver plaatsen zodat je verschil-  

  lende prijzen kunt winnen. 

14.00-14.30 uur:  Demo Rolstoeltennis verzorgd door VEGO. 

  Na dit half uur is er de mogelijkheid om zelf eens  

  te ervaren hoe het is om in een rolstoel tennis   

  te spelen. Wij verzekeren u dat dat echt niet   

  makkelijk is. Durft  u de uitdaging aan?

Vanaf 16.00 uur:  Live Music door de band Backsound. Zoals al   

  eerder in dit krantje werd gemeld worden. Dit   

  keer een ‘feestje’ dat al einde van de middag kan  

  starten en rustig kan uitlopen tot in de avonduren. 

Ca.19.30 uur:  Na de laatste wedstrijden is er een prijsuitreiking  

  van alle Finales van de zaterdag. Daarbij worden  

  ook waardebonnen van Intersport Jonker verloot  

  onder alle deelnemers.

Programma Zondag 15/9 bij TC Sprenkelaar:
Vanaf 10.00 uur: Start wedstrijden, laatste wedstrijdronde om   

  15.00 uur. Bij regen op zaterdag beginnen 

  de wedstrijden om 9.00 uur.

Ca.16.30 uur:  Na de laatste wedstrijden is er een prijsuitreiking  

  van alle Finales van de zondag. Tevens de uit-

  reiking van de aanmoedigingsprijs door de   

  wethouder.

Een klein aandachtspuntje: Als u bij TC Sprenkelaar arriveert verzoeken 

wij u vriendelijk om niet in de straten van de buurt te parkeren. Wij houden 

graag een goede relatie met onze buren. Maak gebruik van de parkeer-

plaatsen bij het park, de weg naast het park aan de linkerkant en achter 

de tennishal bij de school. Parkeer vooral NIET in de toegangsweg naar de 

parkeer-plaats! Nog beter….. kom op de fiets. Goede warming-up en ruime 

parkeergelegenheid. Wij zijn er klaar voor en zien jullie graag op het final 

weekend van de Dunique ATK 2013! 

Parkeren bij TC Sprenkelaar 

Kom naar het finaleweekend bij 
TC Sprenkelaar!
Morgen is het zover. Daar waar iedereen twee weken heeft gestreden 

om een finale plaats, krijgt men nu de kans om dit Dunique ATK-toer-

nooi succesvol af te sluiten als Apeldoorns Kampioen 2013. 

TC Sprenkelaar heeft het hele weekend hun banen beschikbaar 

gesteld om daar aan mee te werken. We hopen natuurlijk op zonnig, 

maar in ieder geval droog weer. De commissie en de vrijwilligers 

willen er alles aan doen om het jullie naar de zin te maken. 

We hebben naast het tennis nog enkele activiteiten, lekkere snacks, 

extra verkooppunten en we werken met munten. Er is zelfs terras-

bediening geregeld. Wij hopen dat 

jullie ook in een goede stemming 

zijn zodat het een mooi weekend 

kan worden. Voor de kleintjes 

onder ons is er het gehele week-

end een springkussen , een kleine 

speeltuin en een minibaan.



ATKrantje
Datum: 14 september 2013 • Uitgave 14 jaargang 1

ATK-Actueel

Na een week vol regen kon er eindelijk een hele avond weer 

lekker buiten worden getennist. We doen verslag van enkele 

wedstrijden, die bij Daisy werden gespeeld. Ook is het wedstrijd-

programma voor zaterdag 14 september bij TC Sprenkelaar in dit 

krantje opgenomen. We nodigen u graag uit om hier een kijkje 

te komen nemen! Er zijn mooie wedstrijden en er is van alles te 

doen, ook als het regent. 

Ruud van der Plank zorgde in twee partijen voor vuurwerk. Het was het 

eerste toernooi van het seizoen voor Ruud, wegens een rugblessure 

heeft hij een tijdje niet getennist. Met Thom van der Wiel moest hij het 

in de HD3 afleggen tegen de opkomende jeugd: Tom Clavel en Rens 

Kamphuis wonnen met 6-2 7-6.

In de GD3 ging het beter, al was het een zware pot. Chantal heeft hem 

er echt doorheen getrokken. Ruud was dan ook het meest blij met het 

laatste punt. Ze wonnen van Mike Reinders en Manon de Rijk met 6-4 

7-6.

16 °C 
Neerslagkans: 50%

Luchtvochtigheid: 95%

Wind: 16 km/h

ATK-Weer Zaterdag 14/9/2013

Van de wedstrijdtafel

Dit jaar hebben we gekozen voor een andere opzet voor de prijsuit-

reiking. We hopen hiermee de prijsuitreiking op zondag te verkorten 

en tegelijkertijd de juiste aandacht aan alle finalisten te kunnen geven.  

De prijsuitreiking voor alle finales die op zaterdag worden gespeeld is 

zaterdagavond om 19.30 uur. TC Sprenkelaar zorgt voor een feestelij-

ke omlijsting!

Meer actuele wedstrijd verslagen vind u 
in onze digitale nieuwsbrief:

Enthousiast geworden over deze nieuwsbrief? Meld je dan ook aan 

voor onze digitale nieuwsbrief met nog meer leuke en interessante 

informatie. Kijk op: www.apeldoorntennis.nl.

Kom naar het finaleweekend bij 
TC Sprenkelaar!

Tijdens de finaledagen heeft TCS een speciale menukaart gemaakt. 

Op twee verkooppunten op het park is het mogelijk om snacks te 

bestellen. Op deze menukaart staan natuurlijk de bekende frikadellen, 

kroketten en patat, maar ook de vers gebakken broodjes hamburger en 

porties saté van de barbecue. Natuurlijk ontbreekt ook het ATK Broodje 

niet op deze kaart. Indien de weergoden het toestaan, wordt er ook nog 

gedacht om maaltijden op zaterdag te serveren maar dat blijft nog even 

een vraagteken. Voor de dorstigen onder jullie zijn er ook twee verkoop-

punten. Buiten een aparte tapwagen en binnen natuurlijk aan de gezelli-

ge Oud-Hollandse Bar. O ja, ook een extra koffiepunt in het koffiehuis op 

het terras. We maken het voor iedereen zo makkelijk mogelijk.Komen 

jullie ook naar het finaleweekend? Er valt genoeg te beleven………

Uitspraak van de dag
Het was weer zwaar zaad vandaag! 

Door Ruud van der Plank

Programma Zaterdag 14/9 bij TC Sprenkelaar: 
Vanaf 10.30 uur: Start wedstrijden, laatste wedstrijdronde om   

  18.00 uur. 

13.00-14.00 uur: Price Shooting. Wie doet er mee? Serveren vanaf  

  de baseline en zuiver plaatsen zodat je verschil-  

  lende prijzen kunt winnen. 

14.00-14.30 uur:  Demo Rolstoeltennis verzorgd door VEGO. 

  Na dit half uur is er de mogelijkheid om zelf eens  

  te ervaren hoe het is om in een rolstoel tennis   

  te spelen. Wij verzekeren u dat dat echt niet   

  makkelijk is. Durft u de uitdaging aan?

Vanaf 16.00 uur:  Live Music door de band Backsound. Zoals al   

  eerder in dit krantje werd gemeld worden. Dit   

  keer een ‘feestje’ dat al einde van de middag kan  

  starten en rustig kan uitlopen tot in de avonduren. 

Ca.19.30 uur:  Na de laatste wedstrijden is er een prijsuitreiking  

  van alle Finales van de zaterdag. Daarbij worden  

  ook waardebonnen van Intersport Jonker verloot  

  onder alle deelnemers.

Meer weten: Bezoek ook onze 
facebookpagina:Atk/Atf
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ATK-Speler van de Dag

Danny de Harder

Van welke club ben je lid? Van TV Vego

Zit je nog op titelkoers? Ja ik zit in 3 finales! 

HE 5 25+, HD5 25+ en GD4

Je traint vast vaak? Nee, ik train niet vaak. 

Speel gewoon veel toernooien. Daar leer je het meeste van!

Je hebt van alle deelnemers de meeste wedstrijden dit jaar 

gespeeld. Je stond er pas op 78 en dat zijn er nu weer meer. 

Krijg je er nooit genoeg van? Nu wel, aan het einde van het seizoen 

begin je het toch wel te merken (in de portemonnee).

De sponsors staan nu vast voor je in de rij? Café de Vrijbuiter 

waarvoor ik dart (ook dat doet hij nog…) wil mij graag onder contract. 

Ik heb het contract nog in beraad…

Heb je aan zoveel wedstrijden nog eventuele angstgegners 

overgehouden? Harmjan Gerritsen en Gijs Mulder. Tegen Gijs win 

ik altijd 1e set om vervolgens nog te verliezen. Gijs geeft nooit op, 

die man blijft maar terugslaan.

Wie is in Apeldoorn je grote voorbeeld? Guus Mulder. 

Hij heeft me in mijn carrière veel raad gegeven en hij geeft me veel 

zelfvertrouwen. Twee jaar geleden moest ik in De Maten in de HE5 

spelen tegen Marcel Vanmarcke. Ik dacht weinig kans te maken, 

maar Guus gaf mij een hoop vertrouwen. Uiteindelijk won ik met 

iets van 6-1 6-1.

Nog doelen voor dit jaar of volgend jaar? Apeldoorns kampi-

oen worden in de HE5 25+ en de GD4. En ik wil heel graag de 100 

wedstrijden halen. Volgend jaar ga ik minder buiten de plaats spelen. 

Alleen in Apeldoorn en omstreken.

Wist u Dat….?? 

Wij erg benieuwd zijn naar uw mening over de Dunique ATK

Dunique hiervoor een digitale enquête heeft ontwikkeld, 

die u kunt invullen tijdens het finaleweekend bij TC Spren-

kelaar of thuis via onze website www.apeldoorntennis.nl

Wij heel blij zijn dat Glenn van Straaten zich heeft gemeld en 

dat hij vandaag de speler van de dag heeft geïnterviewd.

Er nog meer interviews van Glenn (met Harmjan Gerritsen, 

Daan van der Ploeg, Douglas Budde en Paul Manuhutu) op 

onze website www.apeldoorntennis.nl staan

Dunique op het scherm in het clubhuis een twitterfontein 

heeft gezet, zodat alle tweets met #datk13 live getoond 

worden Wij publiceren alle uitslagen van de finales ook 

via #datk13

Wij dit finaleweekend trending topic willen worden en wij 

jullie tweets dus graag tegemoet zien!

Programma Zaterdag 14/9 bij TC Sprenkelaar: 
10.30 uur:   HE7 (finale) Remco Mulder [1] - Tycho Vergeer 

     Campen /Janneke Barentsen 

  HD 45 6 (finale) Leo van Bussel [1]/Bart de Haas  -   

  René van Amsterdam [3] / Marcel Ooijer 

  GD 45 7 (finale) Willem van Ernst [1]/Henny Booy  -   

  Joop Termaat/Ada Termaat 

  JE 17 (poule) Bastijn Groenendaal [1] - Martijn Bresters 

  HE8 (poule) Otgar Donkers [1] - Junkan Song 

  DD 25 8 (1/2 finale) Marleen Buikema / Lianne 

  Drenth [1] - Willemien Erkelens[2] /Gabrielle 

  Stevens-Verhagen   

  GD 25 5 (1/2 finale) Gys Mulder/Miriam van Houten    

  - Peter Bosch [2]/Nienke van Hulst 

12.00 uur: HE 25 3 (poule) Jörgen ten Hove [1] - Tony Veer 

  GD 17 (poule) Floris Varkevisser [1]/Dominique 

  Amber Varkevisser  - Tim Campen /Janneke Barentsen 

  MD Groen (poule) Emma den Dekker [1]/Vera den   

  Dekker - Sophie Kolk/ Mirle Zwier 

  GD6 (1/2 finale) Sjoerd Idzerda [1] /Lotte Haldan -   

  Pieter Sijtsma/Marloes Bussink 

  HE3 (poule) Robert Ameshoff [1] - Tom Clavel 

  HD 45 7 (1/2 finale) Twan de Haan [1]/Leo Jansen -   

  Willem Regterschot/Frans Sijtsma 

  DD 45 7 (poule) Grace Bouma [1]/Alice van Vliet  -   

  Petra Selles-Jaartsveld Jolanda Simons 

 13.30 uur:  HE3 (poule) Bram Huijgen - Roelof Ameshoff 
  DE 25 5 (finale) Monique Schepers - Evelyn Wolbrink
  DD6 (finale) Fleur ter Borg [1]/Lisa Siedenburg - 
  Sterre van Kempen/ Vera van Oorschodt 
  HD 25 6 (1/2 finale) Dennis Oosdijk [6]/Hans Willem   
  Pas - Johan Post/Izaak Veerman 
  GD3 (poule) Ruud van der Plank [1]/Chantal Migo -   
  Robert Ameshoff/Cheryl Pasman 

15.00 uur:  ME Groen (finale) Sophie Kolk [1] - Vera den Dekker 
  HD 45 7 (finale)winnaar zaterdag 12.00 uur - 
  Douglas Budde [3]/Paul Manuhutu 
  HE 25 8 (finale) Albert Mein - Christiaan de Jonge 
  GD 25 8 (finale) Gep Roeterdink [1]/Irma Aalders -   
  Joran Kauw [2]/Rietje van Santen 
  GD 25 3 (poule) Jörgen ten Hove [1]/Annemarie   
  Simons - Don Eijken/Kellie Visser 
  JD 11 t/m 14 (poule) Hidde Balk [1]/Frank Oortwijn    
  - Stefan Gerritsen/ Maurits van Maanen 

16.30 uur:  HE 25 6 (finale) Ewout de Groot [2] – Sietse den    
  Dekker [1]
  DE 8 (finale) Marieke van Dronkelaar – Lianne Drenth
  HE 45 7 (finale) Hans van Beek – Daniele Isaia [2]
   ME 17 (finale) Lilian-Emily Varkevisser [1] - Kirsten   
  Pedersen [2]  
  JE Groen (finale) Koen van Rijen - Bas Hogervorst [2] 
  HD 25 3 (poule) Erik van Buul [1]/Michel Lentjes -   
  Frank Timmer [2]/Jeroen van Woudenberg 
  GD 25 6 (1/2 finale) Roberto Landkroon [1]/Ellen   
  Konijn - Richard Nieuwkerk [3]/Danielle Schaap 

18.00 uur:  DD5 (finale) Inge Bodingius/Renate Janson [1] - 
  Ancella Bouwmeester [2]/Fay Wanders 
  HE 45 6 (finale) Jim Bitter [3] - Branimir Miocevic 
  DD 25 6 (finale) Tineke van den Berg [1]/Evelyn 
  Wolbrink - Anja Prins/ Greetje van Woudenberg [2]  
  DD 25 7 (finale) Manon ter Hoeven/Hélène 
  Warnshuis- Olga Budde-Morgenland/Jolanda Rutgers 
  DE 25 7 (finale) Larissa van der Maas - Angelique   
  Leerkes 
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ATK-Actueel

De eerste dag van het finaleweekend is ondanks de regenbuien 

prima verlopen.

De ATK Finalecommissie van TC Sprenkelaar heeft er echt alles aan 

gedaan om alle spelers en supporters een leuke dag te bezorgen, 

waardoor het de hele dag lekker druk was op het park, zo ook tijdens 

de 1e prijsuitreiking, waarin alle finalisten die op zaterdag hebben ge-

speeld zijn gefeliciteerd. Tim van Loo, Stieneke Torringa, Johan Post 

en Geo Aarden wonnen waardebonnen die door Richard Klein van 

Intersport Jonker beschikbaar werden gesteld.

In deze laatste editie van het ATKrantje vooral veel foto’s  van alle 

finalisten, die zaterdag hebben gespeeld. In de laatste versie van het 

ATKnieuws, die morgen via de mail naar alle deelnemers en andere 

abonnees van de nieuwsbrief wordt verstuurd, zullen wij verslag doen 

van de finales op zondag. Alle uitslagen: 

www.toernooi.nl 
(Dunique ATK 2013)

17 °C 
Neerslagkans: 20%
Luchtvochtigheid: 73%
Wind: 19 km/h

ATK-Weer Zondag 15/9/2013

Programma zondag 15/9 bij 
TC Sprenkelaar:

Vanaf 10.30 uur Start wedstrijden, laatste wedstrijdronde 

 om 15.00 uur. 

13.00-14.00 uur  Price Shooting. Wie doet er mee? Serveren   

 vanaf de baseline en zuiver plaatsen zodat 

 je verschillende prijzen kunt winnen. 

Ca. 16.30 uur Na de laatste wedstrijden is er een 

 prijsuitreiking van alle Finales van de zondag. 

 Tevens de uitreiking van de 

 aanmoedigingsprijs door de wethouder.

Uitspraak van de dag

Gaat het nog een beetje, schatje
Door: Claudia, de vriendin van Berry van Schaik

Meer weten: Bezoek ook onze 
facebookpagina:Atk/Atf



Finalisten van zaterdag    14 september 
10.30 uur

Helaas moesten we voor de eerste ronde uitwijken naar de hal. 

Remco Mulder won in de HE7 met 6-4 7-6 van Tycho Vergeer.

René van Amsterdam en Marcel Ooijer wonnen in de HD6  

45+ met 4-6 7-5 6-3 van Leo van Bussel en Bart de Haas

Otgar Donkers won in de HE8 met 6-4 6-2 van Junkan Song en werd 

daarmee poulewinnaar en kampioen.

Gelukkig waren de buitenbanen tegen 12.30 uur weer bespeel-

baar dankzij grote inzet van de groundsmen van TC Sprenkelaar.

Jurgen ten Hove won in de HE3 25+ met 6-1 6-4 van Tony Veer.

Willem van Ernst en Henny Booy wonnen in de GD7 45+ met 6-7 7-6 

6-2 van Joop en Ada Termaat.

Twee wedstrijden werden verplaatst naar Racketcentrum 

Kerschoten. Wij bedanken Marianne en Wil Heemskerk 

nogmaals voor het beschikbaar stellen van de banen.

Bastijn Groenendaal won in de JE t/m 17 van Martijn Bresters, 

waardoor hij 1e werd in de poule en daarmee kampioen. Tim Campen 

veroverde de tweede plaats.

12.00 uur

Sophie Kolk en Mirle Zwier winnen in de MD Groen met 2-4 4-3 4-3 

van Emma en Vera den Dekker en werden werden daarmee poule-

winnaar en kampioen.

Petra Selles en Jolanda Simons verwerven de tweede plek in de DD7 

45+ poule door met 6-3 6-2 te winnen van Grace Bouwma en Alice van 

Vliet. Wilma Kooij en Renate Meima werden poulewinnaar en daarmee 

kampioen, doordat zij al eerder al hun wedstrijden hadden gewonnen.

Tim Campen en Janneke Barentsen wonnen in de GD t/m 17 van  

Floris en Dominique Amber Varkevisser. Helaas hebben van hen geen 

foto kunnen maken.

13.30 uur

15.00 uur

Fleur ter Borg en Lisa Siedenburg wonnen nèt voor de regen in de 

DD6 met 6-2 6-1 van Sterre van Kempen en Vera van Oorschodt.

Ruud van der Plank en Chantal Migo wonnen in de GD3 in een 

spannende wedstrijd met 4-6 6-3 7-6 van Robert Ameshoff en Cheryl 

Pasman. Helaas moesten zij hun wedstijd door regen onderbreken en 

in de hal voortzetten. Het publiek ging gelukkig mee naar binnen

Sjoerd Idzerda en Lotte Haldan wonnen in de GD6 met 6-2 6-2 van 

Tim van Loo en Linda Marsman.

Douglas Budde en Paul Manuhutu  wonnen in de HD7 45+ met 7-6 1-6 7-5.



Finalisten van zaterdag    14 september 
Hidde Balk  en Frank Oortwijn  werden poulewinnaar en kampioen  

in de JD t/m 14 door met 7-6 6-4 te winnen van Stefan Gerritsen en 

Maurits van Maanen. 

Sophie Kolk won met 4-1 4-1 van Vera den Dekker in de ME Groen.

Albert Mein  won in de HE8 25+ met 6-1 6-2 van Christiaan de Jonge.

Jörgen ten Hove en Annemarie Simons werden poulewinnaar en 

kampioen in de GD3 25+ door met 6-3 6-3 te winnen van Don Eijken 

en Kellie Visser.

 Ewout de Groot won in de HE6 25+ met 6-2 6-4 van Sietse den Dekker.

Lianne Drenth won in een spannende wedstijd in de DE8 met 6-4 6-3 

van Marieke van Dronkelaar.

Kirsten Pedersen won in de ME t/m 17 met 6-3 4-6 6-0 van Lilian 

Emily Varkevisser, die helaas niet op de foto wilde.

16.30 uur

JE Groen (finale)  Koen van Rijen - Bas Hogervorst [2] 

Bas Hogervorst won in de JE Groen met 4-1 4-1 van Koen van Rijen.

Erik van Buul  en Michel Len-

tjes  wonnen in de HD3 25+ 

met 6-2 6-4 van Frank Timmer 

en Jeroen van Woudenberg.

18.00 uur
Ancella Bouwmeester en Fay Wanders wonnen in de DD5 met 6-2 

6-1 van Inge Bodingius en Renate Janson.

Branimir Miocevic nam revanche tegen Jim Bitter door in de finale 

van de HE6 45+ met 6-4 6-2 te winnen.

Tineke van den Berg en Evelyn Wolbrink  wonnen in de DD6 25+ met 

6-1 6-3 van Anja Prins en Greetje van Woudenberg.

Manon ter Hoeven en Hélène Warnshuis wonnen met 7-6 7-5 in de 

DD7 25+ van Olga Budde-Morgenland en Jolanda Rutgers. 

Richard Meerhof  won in de HE8 45+ met 6-7 2-6 van Meine de Heij. 

Helaas werd hun partij verstoord door een regenbui en moesten zij de 

hal in om hun partij af te maken.

En als laatste won Angelique Leerkes in de DE7 van Larissa van der 

Maas. Ook zij moesten de hal in om hun wedstrijd af te maken.

Na de prijsuitreiking gingen alle finalisten van zaterdag nog een 

keer samen op de foto.
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Lees ook onze digitale nieuwsbrief

Enthousiast geworden over deze nieuwsbrief? Meld je dan ook aan 

voor onze digitale nieuwsbrief met nog meer leuke en interessante 

informatie. Kijk op: www.apeldoorntennis.nl.

Wist u Dat….??

Rianne Buist (4 speelster) vlak voor de ATK is uitgedaagd 

door Roy Donderwinkel (6 speler) en dat Rianne gewoon 

in twee sets heeft verloren!

Er bij TC Sprenkelaar heerlijke ATK-cocktails, lekkere 

ATK-broodjes en verrukkelijke ATK-gebakjes worden 

aangeboden; 

Wij erg benieuwd zijn naar uw mening over de Dunique 

ATK

Dunique hiervoor een digitale enquête heeft ontwikkeld, 

die u kunt invullen tijdens het finaleweekend bij TC Spren-

kelaar of thuis via onze website www.apeldoorntennis.nl

Dunique op het scherm in het clubhuis een twitterfontein 

heeft gezet, zodat alle tweets met #datk13 live getoond 

worden

Wij alle uitslagen van de finales ook via #datk13 publiceren

Wij dit finaleweekend trending topic willen worden en wij 

jullie tweets dus graag tegemoet zien!

Programma zondag 15 september
10.30 uur  MD 11 t/m 14 (poule): Julian Emily Varkevisser/Asya   

 Yildirim[1] - Romy Veelers/Minke Ypma

 HE25 5:  Gys Mulder[1] - Danny de Harder[3]

    HE5:  Patrieck de Haan[1] - Koen Vosmeijer[4]

 DD45 6: W. van Dronkelaar-Bokelman/I. Heijs-

 Bokelmann[1] - Irma Groot Koerkamp/Lucienne van Luijt

 GD25 7: Sybrand Oosterhof/Jolanda Amade[1] - 

 Willem Regterschot/Jolanda Rutgers[2]

 HE6: Nick Schröder[4] - Koen Wuite[3]

 DE25 5: Monique Schepers - Evelyn Wolbrink

 GD17 (poule): Floris Varkevisser/Dominique Amber 

 Varkevisser[1] - Sven Kolk/Sophie Kolk

12.00 uur HD3: Tom Clavel/Rens Kamphuis  - Robert Ameshoff/ 

 Roelof Ameshoff[2]

 GD4: Jeroen Pelgrim/Madelaine Sik[1] - Danny de 

 Harder/Leanne Wiggers

 GD25 3 (poule): Don Eijken/Kellie Visser - Ronald 

 Joustra/Simone Schreurs

 HD5: Stefan Baltus/Harmjan Gerritsen - Steven 

 Hugen/Daniel Reezigt[2]

 HD25 6: Jeroen Schenning/Jeroen Spanjer - Dennis   

 Oosdijk/Hans Willem Pas[6]

 HE25 7: Elger Kuijk - Tristan Hartung[5]

 GD25 6: Roberto Landkroon/Ellen Konijn[1] - Raymond  

 de Lang/Evelien Kemmink[2] 

 DD25 5: Bianca van Maldegem/Claudia Witkamp[1] - 

 Nienke van Hulst/Petra Ong[2]

 HD25 7: Vincent Bakker/Arno Voskamp - Frank 

 Jacobse/Laurens Masselink

13.30 uur HE2 (poule): Botic van de Zandschulp[1] - 

 Justing Roberts

 HD45 8: Gert Mulder/Thijs van Wenkop[1]- F. 

 Schreijner/Bert van Zeijst

 GD5 (poule): Bas Hudepohl/Fay Wanders[1] - Glenn 

 van der Straten/Ancella Bouwmeester

 DE3 (poule): Manon de Rijk[1] - Rianne Buist

 DE6:  Renate Janson[1] - Lisa Siedenburg[2]

 DD25 8: Willemien Erkelens/Gabrielle Stevens-

 Verhagen[2] - Jessie van den Bosch/Suzan Rappoldt

 GD25 5: Nico Brouwer/Inge Gammauf[1] - Gys Mulder/ 

 Miriam van Houten

 ME 11 t/m 14: Dominique Amber Varkevisser[3] - 

 Marke Zwaan

 HE45 7: Hans van Beek - Daniele Isaia[2]

15.00 uur    HE3 (poule):  Robert Ameshoff[1] - Roelof Ameshoff

 HE4: Anton Miocevic[1] - Koen Vosmeijer

 DE5: Linde Zwaan - Anouk Koldenhof

 DD25 3 (poule): Petra Meurs/Simone Schreurs[1] - 

 Miriam van Houten/Kellie Visser

 HE45 5:  Frank Lampenscherf[1] - Henk Bulthuis

 HD25 5: Norbert Dolstra/Danny de Harder - Jelle 

 Rozema/Erik Wubbolt[1]

 HD45 5: Ronald Joustra+/Roberto Landkroon - 

 Gernant Busscher/Robert Da Costa Gomez

 JE 11 t/m 14: Jard Zwaan[1] - Bastijn Groenendaal[2]

Demo Rolstoeltennis 

TV VEGO verzorgde een demonstratie rolstoeltennis. Na afloop 

kon je zelf ervaren hoe het is om in een rolstoel tennis te spelen. 
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ATK-Actueel

De Dunique ATK 2013 zit erop! We kijken terug op een geslaagd 

toernooi met vooral positieve reacties op alle vernieuwingen die 

we dit jaar hebben ingevoerd. 

Het finaleweekend bij TC Sprenkelaar was ècht een succes, een groot 

compliment aan de organisatie die alles tiptop had geregeld! 

Er waren mooie wedstrijden en veel toeschouwers. Tijdens de finales 

op zondag hadden we prachtig weer en dat hadden we echt even 

nodig na een week lang schipperen tussen de buien door. 

In dit (voorlopig laatste!) ATKkrantje leest u interviews van Glenn van 

der Straten met de kersverse Apeldoorns Kampioenen in de HE2 en 

de DE3, Justing Roberts en Manon de Rijk. Daarna presenteren we 

de andere Apeldoornse Kampioenen, die zondag hun finale hebben 

gespeeld. We eindigen met een mededeling over de samenstelling 

van het ATF-bestuur, die o.a. de ATK organiseert.

In het ATKrantje van gisteren stonden foto’s van alle finalisten van 

de zaterdag. Heeft u dit ATKrantje gemist, dan kunt u deze alsnog 

downloaden via www.apeldoorntennis.nl. 

Wij wensen u veel leesplezier en zien u graag volgend jaar 

terug bij de Dunique ATK 2014!

15 °C 
Neerslagkans: 60%
Luchtvochtigheid: 67%
Wind: 27 km/h

ATK-Weer Maandag 16/9/2013

ATK-Speelster van de Dag
 
Manon de Rijk
Apeldoorns Kampioen DE3

Je hebt de DE3 gewonnen en daar-

mee ben je Apeldoorns Kampioen 

geworden! Je laatste partij tegen 

Rianne Buist heb je  gewonnen met 

ruime cijfers, alles klopte? 

Het ging bij mij heel goed, en daarbij 

maakte ik gebruik van de mindere 

momenten van Rianne.

Je partij tegen Leanne Wiggers had je het de eerste set moeilijk, 

lag dat aan jou of  aan Leanne?

Ik stond met 5-2 voor, toen begon ze opeens goed te spelen. Ik dacht 

dat ik er al was. Bij 5-5 begon ik weer goed te spelen en sleepte ik er 

een tiebreak uit. Toen ik die won, ging het kaarsje uit bij Leanne.

Ben je tevreden over het toernooi?  

Het gemengd dubbelspel ging bij mij minder, helaas heb ik mijn partner 

teleurgesteld. 

Hoe is je jaar tot nu toe?

Na een aantal jaren zonder toernooien, heb ik dit jaar wel eindelijk 

toernooien kunnen spelen. Geen super seizoen, maar volgend jaar iets 

meer trainen en dan gaan we er hopelijk wel een mooi seizoen van 

maken.  Daar zal Pjotr blij mee zijn.

Welke toernooien ga je nog spelen?

Ik ga een poging doen om mee te spelen bij De Maten en uiteraard het 

kersttoernooi bij de Sprenkelaar.

Wat zijn je doelen dit/komend jaar?

Plezier blijven houden in het tennis, ik wil mijn service verbeteren en ik 

wil gewoon kunnen dubbelen. Dubbel is niet mijn specialisme.

Afsluiter Manon: ATK was een supertoernooi! 

Organisatie bedankt en tot volgend jaar!



Finalisten van zondag    15 september 
10.30 uur 12.00 uur

Lilian Emily Varkevisser en Asya Yildirim wonnen in de MD t/m 14 jaar 

met 6-0 6-2 van Romy Veelers en Minke Ypma. 

 

Robert en Roelof Ameshoff wonnen in een schitterende HD3 met 6-2 

4-6 en 6-4 van Tom Clavel en Rens Kamphuis. 

Danny de Harder won met 7-5 7-5 van eindelijk van zijn 

“Angstgegner” Gijs Mulder. Een mooie pot, waarin het aanvallende 

spel van Danny de doorslag gaf.

Koen Wuite won in de HE6 met 6-1 6-0 van Nick Schröder.

Monique Schepers won in de DE5 25+ met 6-4 6-3 van Evelyn 

Wolbrink.

Koen Vosmeijer won in de HE5 overtuigend met 6-1 6-1 van Patrieck 

de Haan.

Wilma van Dronkelaar-Bokelmann en Inge Heijs-Bokelmann wonnen 

in de DD6 45+ met 6-4 6-4 van Irma Groot Koerkamp en Lucienne van 

Luijt.

Willem Regterschot en Jolanda Rutgers wonnen in de GD7 25+ met 

7-5 6-0 van Sybrand Oosterhof en Jolanda Amade.

Jeroen Pelgrim en Mardelaine Sik wonnen in de GD4 met 7-5 6-1 van 

Danny de Harder en Leanne Wiggers. Jeroen heeft zijn veel te grote 

shirt later mogen inruilen...

Steven Hugen en Daniel Reezigt wonnen in de HD5 met 6-4 6-2 van 

Stefan Baltus en Harmjan Gerritsen.

Dennis Oosdijk en Hans Willem Pas wonnen in de HD6 25+ met 6-1 

6-3 van Jeroen Schenning en Jeroen Spanjer. 

Tristan Hartung won in de HE7 25+ van Elger Kuijk in een spannende 

driesetter. Nadat Elger in de derde set met 5-1 voorstond, kwam Tristan 

sterk terug en werd de wedstrijd in een tiebreak beslist: 2-6 6-3 7-6. 

                    

Onze sponsorende kapper Raymond de Lang en Evelien Kemmink 

wonnen in de GD6 25+ in een gezellige èn spannende wedstrijd met  

6-4 3-6 en 6-4 van Roberto Landkroon en Ellen Konijn. 

Nienke van Hulst en Petra Ong wonnen in de DD5 25+ met 6-3 6-0 

van Bianca van Maldegem en Claudia Witkamp. 

Frank Jacobse en Laurens Masselink wonnen in de HD7 25+ met 6-7 

6-0 6-2 van Vincent Bakkeren Arno Voskamp.



Finalisten van zondag    15 september 
13.30 uur 15.00 uur

Justing Roberts  werd Apeldoorns Kampioen door in de HE2 met 4-6 

6-2 6-1 te winnen van Botic van de Zandschulp.  

De broers Robert en Roelof Ameshoff streden tegen elkaar om de titel 

in de HE3. Dit keer won Robert, de oudste van de twee, met 6-3 6-2. 

Frits Schreijner en Bert van Zeijst wonnen in een lange en spannende 

wedstrijd in de HD8 45+ met  3-6 6-3 en 7-5 van Gert Mulder en Thijs 

van Wenkop.

Manon de Rijk werd Apeldoorns Kampioen door in de DE3 met 6-1 

6-2 te winnen van Rianne Buist.

Lisa Siedenburg won in de DE6 met 7-6 6-4 van Renate Janson.

 

Jessie van den Bosch en Suzan Rappoldt wonnen in de DD8 25+ met 

6-4 6-3 Van Willemien Erkelens en Gabrielle Stevens-Verhagen.

Nico Brouwer en Inge Gammauf[1] wonnen in de GD5 25+ met 6-1 

7-5 van Gys Mulder en Miriam van Houten.

Dominique Amber Varkevisser won in de ME t/m 14 met 6-2 6-4 van 

Marke Zwaan.

Daniele Isaia won in de HE7 45+ 

met 6-1 2-6 6-4 van Hans van Beek 

op een baan naast het populaire 

springkussen. De herrie van de spe-

lende kinderen leek beide heren niet 

te deren, maar vanuit de ATK-com-

missie toch onze excuses hiervoor. 

Bas Hudepohl en Fay Wanders wonnen eveneens in een lange en 

spannende wedstrijd in de GD5  met 2-6 7-5 en 6-4 van Glenn van der 

Straten en Ancella Bouwmeester.

Anton Miocevic won in de HE4 met 6-3 6-2 van Koen Vosmeijer, die 

eerder op de dag de titel in de HE5 pakte. 

Linde Zwaan won in de DE5 met 6-2 4-6 6-4 van Anouk Koldenhof.

Petra Meurs en Simone Schreurs wonnen  in de DE3 25+ met 6-0 6-4 

van Miriam van Houten en Kellie Visser. Zij werden daarmee poule-

winnaar en kampioen in de DE3 25+.

Frank Lampenscherf won in de HE5 45+ met 6-3 7-5 van Henk Bulthuis.

Jelle Rozema en Erik Wubbolt wonnen in de HD5 25+ door een 

opgave van Norbert Dolstra en Danny de Harder bij 6-5 in de eerste 

set wegens een blessure van Danny. Drie finales op één dag was 

wellicht iets teveel van het goede!

Ronald Joustra en Roberto Landkroon wonnen  in de HD5 45+ met 

7-6 7-6 van Gernant Busscher/Robert Da Costa Gomez.

En tenslotte won Bastijn Groenendaal in de JE t/m in een schitterende 

wedstrijd met 7-5 3-6 6-1 van Jard Zwaan. Goed gespeeld, jongens! 

Dat belooft wat voor de toekomst!
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Lees ook onze digitale nieuwsbrief

Enthousiast geworden over deze nieuwsbrief? Meld je dan ook aan 

voor onze digitale nieuwsbrief met nog meer leuke en interessante 

informatie. Kijk op: www.apeldoorntennis.nl.

Wijzigingen in het ATF-bestuur

Gisteren heeft Berry van Schaik bekend gemaakt dat hij om 

persoonlijke redenen gaat stoppen als voorzitter van de ATF, die 

o.a. de Dunique ATK organiseert. 

Omdat wij graag door willen gaan met alle ingezette vernieuwingen, zijn 

wij meteen op zoek gegaan naar een nieuwe voorzitter. En die hebben 

wij gevonden in de persoon van Theo Wolven, lid van TV Vego. Daar-

naast hebben wij Ancella Bouwmeester, lid van TV De Maten, gevraagd 

om toe te treden tot het bestuur van de ATF, omdat de nieuwe opzet van 

de ATK veel extra werk met zich meebrengt. De leden van de ATF, de 

besturen van de Apeldoornse tennisverenigingen hebben hier inmiddels 

mee ingestemd. Vandaar dat wij gisteren bekend konden maken dat Theo 

en Ancella zijn benoemd in het bestuur van de ATF. Wij heten hen van 

harte welkom en bedanken Berry voor zijn inzet in het afgelopen jaar!

Alle uitslagen: 

www.toernooi.nl 
(Dunique ATK 2013)

Wist u Dat….??
Alle 16 ATKrantjes van de afgelopen 2 weken via 

www.apeldoorntennis.nl zijn te downloaden.

Wij nog steeds erg benieuwd zijn naar uw mening over de 

Dunique ATK

U via onze website www.apeldoorntennis.nl nog steeds de 

enquête kunt invullen 

Onze Richard tijdens de ATK honderden foto’s heeft gemaakt 

Dat je deze allemaal kunt vinden op onze Facebook pagina

Dit gegarandeerd zorgt voor nog heel veel kijkplezier

Wij alle vrijwilligers hartelijk bedanken voor hun inzet

Dunique ook volgend jaar weer hoofdsponsor van de ATK is

Wij iedereen volgend jaar graag terugzien bij de Dunique ATK!

 

ATK-Speler van de Dag
 

Justing Roberts
Apeldoorns Kampioen HE2

Justing, kun je iets meer over jezelf vertellen?

Ik kom uit de Bahama’s. Toen ik 11 of 12 jaar oud 

was trainde ik op de tennisacademie in Florida, 

waar ik werd ontdekt door Michel Lentjes. Ik ben 

met hem mee gegaan naar Nederland en als ik daar ben woon ik bij 

hem en zijn familie in Apeldoorn. Michel is mijn fulltime trainer. 

Je tegenstander van vandaag, Botic, kende je hem al voor de 

wedstrijd?

Ja, ik train met hem!

Is de wedstrijd verlopen zoals je had verwacht of niet?

Het was een rare wedstrijd. We speelden beiden niet echt goed, we 

hadden moeite om in de wedstrijd te komen. Het was een gevecht, 

waar ik in staat was de wedstrijd te kantelen.

Hoe voelt het om de kampioen van Apeldoorn te zijn?

Ja, dat voelt zeker goed. Ook al was het een klein schema en kreeg ik 

zelfs nog een walkover. 

Wat zijn je hoogtepunten van dit jaar?

Vanaf het toernooi van Tepci heb ik in 3 weken 18 wedstrijden 

gespeeld. Ik heb in die periode een aantal spelers verslagen die in de 

top 50 van Nederland staan. Fysiek was het natuurlijk erg zwaar voor 

me, maar mentaal was ik erg sterk, waardoor ik door kon gaan.

En wat zijn je dieptepunten van dit jaar?

Ik had geen echte dieptepunten afgelopen jaar. Ik heb bijvoorbeeld 

niet 2 of 3 weken op rij slecht gespeeld. Alleen heb ik op het ITF 

toernooi van Almere verloren, terwijl ik die wedstrijd echt niet had 

mogen verliezen. Daarna speelde ik steeds beter.

Hoe vaak train je?

Ik train twee keer per dag op de woensdag na, dan één keer. 

Maandag tot en met vrijdag ben ik ook in de fitnessruimte te vinden. 

Eens in de zoveel tijd heb ik ook nog een mentale training van Pons 

Jan Vermeer. Mijn fysieke trainer is Loet Baard.

Ga je nog veel toernooien spelen dit jaar?

Jawel, ik ga nu trainen voor toernooien in oktober. Dan heb ik een 

aantal toernooien in Spanje, gevolgd door één toernooi in België. Aan 

het eind van het jaar heb ik nog 2 toernooien in Florida. Daarna ga ik 

weer terug naar huis, naar de Bahama’s.

Meer weten: Bezoek ook onze 
facebookpagina:Atk/Atf
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