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Van het ATF bestuur

Als voorzitter van de ATF is het mij een waar genoegen om 

alle deelnemers, sponsoren en belangstellenden een geweldig 

ATK-toernooi toe te wensen. Nu alle voorbereidingen achter de 

rug zijn, is het aan de deelnemers om hun sportieve en of recrea-

tieve doelen te verwezenlijken. Ik ben blij te constateren dat er 

zowel bij de jeugd als in de open categorie meer inschrijvingen 

zijn dan vorig jaar.

Deelnemen kan belangrijker zijn dan winnen, want de ATK is er voor 

iedereen! Ik hoop en verwacht dat iedereen met respect voor elkaar 

dit toernooi ingaat en dat de volwassen spelers een voorbeeldfunctie 

voor de jeugd vervullen.

Helaas kan ik zelf niet meedoen vanwege een zakelijk verblijf in Azië, 

maar tijdens het finaleweekend bij TC Ugchelen ben ik gelukkig weer 

in Apeldoorn.

Met sportieve groeten namens de ATF, Theo Wolven

Aftrap Dunique ATK bij TC Ugchelen

Gistermiddag was een gezellige aftrap van de Dunique ATK 2014 bij 

TC Ugchelen, die dit jaar het finaleweekend van de ATK organiseert. 

Vertegenwoordigers van alle besturen, wedstrijdcommissies en vrij-

willigers waren aanwezig om een toast uit te brengen op de ATK en 

de nodige informatie te krijgen over de organisatie van het toernooi. 

Na een hartelijk welkom van Dick Ratelband, voorzitter van TC  

Ugchelen, vertelde Anita Blijleven namens de ATF over de opzet van 

de Dunique ATK 2014 en het ATKrantje, dat ook dit jaar weer ieder 

dag per email en op de parken wordt verspreid.

Bart Scherders introduceerde de ‘Match of the day’ (zie ook het  

artikel verderop in dit ATKrantje) en Niels Schut vertelde over   

Netband.nl, een platform voor tennissers, waarover wij je in een 

volgend ATKrantje nog nader zullen informeren.
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ATK-Weer Maandag 01/9/2014

Richard Klein van Intersport hield een warm pleidooi voor tennis-

send Apeldoorn. Hij wil samen met Christiaan Wallet van Dunique en 

Robert Amade van de Hypotheker het tennis in Apeldoorn structureel 

ondersteunen en ziet daarin een coördinerende rol voor de ATF. Hij 

besloot zijn verhaal door de ATK-commissie de komende twee weken 

veel succes te wensen. 

Ancella Bouwmeester gaf de wedstrijdcommissies de nodige informatie 

over de planning van de wedstrijden en Petra Ong blikte vooruit naar 

het Tenniskids event op 10 september a.s. bij TC Ugchelen (inschrijven 

kan nog tot 5 september a.s.!)

Tot slot werden we door Erik Linden enthousiast gemaakt voor het 

finaleweekend bij TC Ugchelen. Ruim 60 vrijwilligers staan te trappe-

len van ongeduld om er een mooi feest van te maken!

vervolg artikel ‘Aftrap ATK bij TC Ugchelen’

Voorspel de uitslag van 
de ‘Match of the day’!

Net als bij Wimbledon kiezen we tijdens Dunique 

ATK 2014 dagelijks een ‘Match of the day’ waar-

van je via onze Facebookpagina de uitslag kunt 

voorspellen. Als jij het dichtst bij de uitslag zit, dan 

win je een tennis-boek, dat beschikbaar wordt ge-

steld door Nawijn & Polak Boekverkopers. Als meer-

dere mensen dezelfde uitslag hebben voorspeld, dan krijgt degene 

die als eerste zijn voorspelling op Facebook heeft gezet het boek. 
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ATK-Speler van 
de Dag
Roy Donderwinkel 

Onze eerste ‘speler van de dag’ luistert 

naar de naam Roy Donderwinkel. Het 

loopwonder van T.V. Vego doet slechts 

aan één onderdeel mee, de HE 6 25+. 

We spreken hem bij Daisy, net voor zijn 

finale in de open HE6 op de dag voordat 

de ATK begint. Lees het interview op: 

www.apeldoorntennis.nl/nieuws

Parkschema  
De wedstrijden worden deze week gespeeld op de volgende parken:

Maandag 1/9:  TV Vego (vanaf 16.30 uur), TV Beekbergen en 

  TV De Maten (vanaf 18.00 uur)

Dinsdag 2/9:  TV Vego en TV Beekbergen (vanaf 16.30 uur), 

  TC Kerschoten (vanaf 18.00 uur)

Woensdag 3/9:  ALTV Quick en TC Sprenkelaar (vanaf 16.30 uur),  

  TV De Maten (vanaf 18.00 uur) 

Donderdag 4/9: ALTV Tepci en TC Sprenkelaar (vanaf 16.30 uur), 

  ALTV Daisy (vanaf 18.00 uur)

Vrijdag 5/9: ALTV Tepci (vanaf 16.30 uur), TC Kerschoten en  

  TV De Maten (vanaf 18.00 uur)

De planning voor het weekend en de 2e toernooiweek volgt later.

Wist u Dat….?? 

• De banen bij Beekbergen onlangs opnieuw zijn gecoat en 

 daardoor een stuk minder glad zijn!

• Dat iedereen op 10 september mag grabbelen in de 

 grabbelton van Richard (van Intersport Jonker)

• Dat er tijdens het finaleweekend bij TC Ugchelen 

 piszuilen staan en dat vrouwen hiervoor bij Erik Linden 

 plastuiten per strekkende meter kunt kopen

• En dat hij ook handschoentjes bijlevert 

• Dat Jörgen ten Hove gisteren de hele dag bij Daisy heeft 

 gesponst en dat wij ons afvragen hoe hij er nu uitziet

• Dat wij ons enorm verheugen op de zonnige dagen die 

 gaan komen!

Van de Wedstrijdtafel
Ook dit jaar werken we weer met een centrale planning. Deze 

bestaat uit Leonie Puister, Martijn Schaap, Maureen Post en Wiebe 

Kortenbach. Zij hebben voor de start van de ATK al veel werk verricht 

aan het plannen van de wedstrijden.

De centrale planning is via de mail bereikbaar op: 

planning@apeldoorntennis.nl.

Voor dringende zaken kan er doordeweeks van 16.00 tot 23.30 uur en 

in het weekend van 8.30 tot 22.00 uur gebeld worden naar 

06 - 10 837 533.

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

Even voorstellen: de redactie van 
het ATKrantje

Sinds begin dit jaar heeft de ATF een promotiecommissie, die tevens 

de redactionele werkzaamheden voor het ATKrantje verzorgt. Bart 

Scherders van T.C. Sprenkelaar, Niels Schut van T.V. Beekbergen en 

Glenn van der Straten van T.V. De Maten zullen er iedere dag samen 

met Anita Blijleven voor zorgen dat er elke dag een ATKrantje  

uitkomt. Tips of ideeën voor de redactie? Laat het ons weten via  

redactie@apeldoorntennis.nl. Verloting Intersport bonnen aan 
‘early birds’

Deelnemers, die zich voor 1 juni jl. al hebben ingeschreven voor de 

Dunique ATK 2014, komen in aanmerking voor de te verloten waarde-

bonnen van Intersport Jonker. De verloting vindt plaats op zaterdag  

13 september a.s. rond 20.00 uur bij TC Ugchelen. Zorg dat je erbij 

bent om de waardebonnen in ontvangst te kunnen nemen!
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Van het ATF bestuur

De aftrap van de ATK was natuurlijk zondag al, maar gister zijn 

de eerste wedstrijden pas gespeeld. En dan is het toernooi wat 

mij betreft echt begonnen!

Een goede start dus van de Dunique ATK 2014!

Ancella Bouwmeester, namens het ATF Bestuur

Ik heb heerlijk op mijn gemak even bij 

Vego en De Maten kunnen kijken. Aan 

het eind van de avond kwam nog wel 

ineens de vraag of er 2 partijen van 

Beekbergen naar één van de andere 

parken konden en ook dit verliep zonder 

problemen. De spelers konden bij aan-

komst bij De Maten direct de baan op. 

Snelle communicatie tussen de centrale 

planning en de wedstrijdleiding op de 

parken maakte dit mogelijk.

ATK Actueel

Gisteren werden bij TV Beekbergen, TV Vego en TV de Maten in 

totaal 50 wedstrijden gespeeld door jong en oud! De heerlijke hapjes 

(mede mogelijk gemaakt door de Hypotheker) lagen klaar, de banen 

lagen er prachtig bij en ook de weergoden waren ons gisteren goed 

gezind. Al met al een mooie start van twee prachtige weken Dunique 

ATK!

Om 16.30 uur werd bij TV Vego gestart met een groot aantal jeugd-

wedstrijden. Puck Porton (R) speelde in de ME t/m 14 een mooie 

wedstrijd met lange rally’s tegen Emma Taken en won deze met

6-2 6-4.

Bij TV Beekbergen kwamen Alleta Wilbrink en Renate Janson in 

de DD5 in actie! Helaas verloren zij na een spannende wedstrijd te 
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ATK-Weer Dinsdag 02/9/2014

hebben gespeeld, toch net met 6-1 5-7 6-3 van Anniek Tanja en Linde 

Zwaan. Beekbergen is ontzettend trots dat zij als één van de 12 deel-

nemers vandaag hun club hebben vertegenwoordigd!

In de DD7 25+ wonnen Cornélie van den Haak en Esther Oosterhuis 

met 6-1 6-1 van Grace Bouwma en Karen Levoleger. 

vervolg artikel ‘ATK Actueel’

Voorspel de uitslag van 
de ‘Match of the day’!
Vandaag is de ‘Match of the day’ de wedstrijd 

tussen Koen Wuite tegen Yari Urdjel om 16.30 

uur bij T.V Beekbergen. Voorspel de uitslag 

en win het boek Extreem van Martin Verkerk, 

beschikbaar gesteld door Nawijn en Polak 

boekverkopers.

Je kunt je voorspelling uitbrengen door voor aanvang van 

de wedstrijd te reageren op het bericht hierover op onze 

Facebookpagina:

www.facebook.com/apeldoornsetenniskampioenschappen.

Kijk ook op onze Facebookpagina als je wilt weten wie gisteren als 

eerste de beste voorspelling heeft gedaan van de uitslag van de ‘de 

wedstrijd tussen David van Vliet en Tycho Vergeer. Deze wedstrijd 

werd door Tycho Vergeer gewonnen met 6-1 6-3.
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Parkschema  
De wedstrijden worden deze week gespeeld op de volgende parken:

Dinsdag 2/9:  TV Vego en TV Beekbergen (vanaf 16.30 uur), 

  TC Kerschoten (vanaf 18.00 uur)

Woensdag 3/9:  ALTV Quick en TC Sprenkelaar (vanaf 16.30 uur),  

  TV De Maten (vanaf 18.00 uur) 

Donderdag 4/9: ALTV Tepci en TC Sprenkelaar (vanaf 16.30 uur), 

  ALTV Daisy (vanaf 18.00 uur)

Vrijdag 5/9: ALTV Tepci (vanaf 16.30 uur), TC Kerschoten en  

  TV De Maten (vanaf 18.00 uur)

De planning voor het weekend en de 2e toernooiweek volgt later.

Wist u Dat….?? 

• Er een waterpomptang aan te pas is gekomen bij de 

 Maten om de terras-heaters aan te krijgen?

• Er tijdens de match of the day tussen David van Vliet en

 Tycho Vergeer bij TV Beekbergen diverse belchinezen

 zijn gesignaleerd?

• Er vanavond bij alle tennisparken waar wordt gespeeld 

 weer heerlijke hapjes van de Hypotheker worden 

 geserveerd?

• Hans Goedings nog moet wennen aan de Nederlandse 

 tijd, maar zijn volgende wedstrijd ècht op tijd komt?

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

Inschrijven tenniskids

De inschrijving voor de tenniskids staat nog open tot en met vrijdag 5 

september a.s. Je kunt je inschrijven via de button op de jeugdpagina 

van de website van de ATF www.apeldoorntennis.nl/jeugd.

Rob de Vries zorgt ervoor dat de banen bij TV Vego er weer

netjes bij liggen.

ATK-Speler van 
de Dag

Kursat Akkerman 

Kursat, hoe ging je eerste wedstrijd?

Ja goed, ik heb lekker gespeeld 

maar Paul Willemstijn was beter. 

Wel speelden we op kunstgras in 

Beekbergen en daar was het door vocht 

en mos op de baan heel glad; we gingen 

een paar keer hard onderuit. Dat was 

wel jammer. Maar ik had in de tweede 

set wel de tiebreak gehaald.

Je doet twee onderdelen mee, twee enkels, waarom geen 

dubbel?

Ik vind singelen gewoon leuker, het ligt zeker niet aan de mensen, 

die zijn in Apeldoorn juist leuk genoeg. Gister had ik trouwens nog in 

de dubbel bij het toernooi van Daisy de finale gehaald, die ik jammer 

genoeg verloor.

Wat vind je leuk aan de ATK?

Dat het een gezellig toernooi is, dat er veel animo voor is vanuit alle 

hoeken van de stad en dat er op verschillende velden gespeeld wordt. 

Het is een sterk toernooi.

Heb je nog tips voor de organisatie?

We hebben nu vandaag op zo’n slechte baan moeten spelen. De ATF 

zou van te voren de banen moeten controleren alvorens ze mensen 

de baan opsturen. Voor de rest zou ik zeggen: ga zo door! Vooral het 

ATKrantje vind ik leuk om te lezen.

Vandaag mag Kursat wederom de baan op, en wel tegen Elger Kuijk 

in de HE6 25+. Benieuwd of Kursat in de 6 wel potten weet te breken? 

Kom dan om 19:30 kijken bij TV Beekbergen!
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Van het ATF bestuur

De eerste twee dagen van de ATK zitten erop, een flink aantal 

wedstrijden is inmiddels gespeeld op de verschillende parken. 

Door een goede voorbereiding en het mooie weer verloopt de 

organisatie soepel.

Ik coördineer het ATK Tenniskids Rood/Oranje event op woensdag-

middag 10 september bij TC Ugchelen, een hele leuke middag voor 

zowel deelnemers als toeschouwers. Het is heel leuk om te zien hoe 

leuk de allerkleinsten al wedstrijdjes spelen op de kleine baantjes. 

Maar eerst mag ik vanavond met mijn maatje Nienke van Hulst zelf 

mijn eerste wedstrijd voor de ATK spelen. Ik heb er zin in en wens jou 

ook heel veel plezier en succes bij jouw wedstrijden!

Petra Ong, namens het ATF bestuur

Toen ik nog genoot van de 

Spaanse zon, waren Ancella 

en Anita al dagelijks in de 

weer om ervoor te zorgen 

dat jij deze twee weken deel-

neemt aan één van de leuk-

ste én grootste toernooien 

van Gelderland. Vanaf deze 

plaats wil ik hen dan ook een 

groot compliment geven! 

ATK Actueel

Bij TV Vego namen de jeugdige Joep Tanja en Jard Zwaan het op

tegen de ervaren Jelle Rozema en Erik Wubbolt in de HD 5. Er

werden fantastische punten gespeeld op baan 1 en het publiek sprak 

over ‘indrukwekkend’ en ‘mooi tennis’. Joep en Jard waren ook

opvallend door hun “jonge” leeftijd in de open categorie, helaas

hebben ze met 6-3 7-5 verloren. Maar aan hun inzet, doorzetings- 
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ATK-Weer Woensdag 3/9/2014

vermogen en drive heeft het zeker niet gelegen. Uiteraard feliciteren 

we Jelle en Erik met hun overwinning!

Daarnaast was er op baan 1 nog een mooie partij te bekijken. Ditmaal 

moesten Peter Hartung en Frank Lampenscherf (beide van Vego) het 

in de HD5 45+ opnemen tegen Peter Bosch en Han Blijleven

(TC Ugchelen).

Ook tijdens deze partij werd menig zweet weggeveegd en wederom 

werden er indrukwekkende punten gespeeld. Uiteindelijk is de partij 

gewonnen door Han en Peter met 6-2 7-5, waarmee wij ze feliciteren. 

En ondertussen was het op het terras bij Vego gezellig druk. Iedereen 

genoot van de door de Hypotheker gesponsorde hapjes, geserveerd 

door Guus Mulder en Marianne Raayman.

vervolg artikel ‘ATK Actueel’
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Parkschema  
De wedstrijden worden deze week gespeeld op de volgende parken:

Woensdag 3/9:  ALTV Quick en TC Sprenkelaar (vanaf 16.30 uur),  

  TV De Maten (vanaf 18.00 uur) 

Donderdag 4/9: ALTV Tepci en TC Sprenkelaar (vanaf 16.30 uur), 

  ALTV Daisy (vanaf 18.00 uur)

Vrijdag 5/9: ALTV Tepci (vanaf 16.30 uur), TC Kerschoten en  

  TV De Maten (vanaf 18.00 uur)

Zaterdag 6/9: ALTV Tepci, ALTV Quick en TV De Maten

  (van 10.00 uur tot ca. 18.00 uur)

De planning voor de 2e toernooiweek volgt later

Wist u Dat….?? 

• Er bij Beekbergen gisteravond bijna geen plek meer was

 op de parkeerplaats?

• De tafeldienst bij Kerschoten alles zo goed onder

 controle had dat om 19.10u alle banen vrij lagen voor de

 volgende ronde?

• Elly Verhoef ondanks dat ze weer oma is geworden het

 toernooi bij TV Vego weer volledig onder controle heeft?

• Tom Oortwijn met 6-1 6-1 verloor, maar wel zijn beste

 wedstrijd ooit speelde?

• Niels Schut zelfs vanuit Texel zijn redactionele

 werkzaamheden goed uitvoert?

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

Inschrijven tenniskids
Bij TC Ugchelen vindt 

op woensdagmiddag 10 

september de twee-

de editie van de ATK 

Tenniskids Rood/Oranje 

plaats. Voor de Oranje 

kids start het programma 

om 13.30 uur, de Rode kids beginnen om 15.00 uur. Het draait deze 

middag vooral om tennissen en er worden veel wedstrijdjes gespeeld 

volgens het Worldtour principe. Zowel Rood als Oranje spelen in 

teams. De Oranje kids spelen naast de enkel ook een dubbelpartij. Ie-

dereen speelt minimaal drie wedstrijdjes. Maar naast het tennissen is 

er ook een springkussen en kun je je laten schminken. Voor iedereen 

is er een prijsje uit de grabbelton beschikbaar gesteld door Intersport 

Jonker. Aan het eind van de middag sluiten we gezamenlijk af.

Inschrijven nog steeds mogelijk!
Je kunt je nog tot en met 5 september inschrijven voor dit event. Om 

het inschrijven te vergemakkelijken hebben wij op de jeugdpagina 

van onze website http://www.apeldoorntennis.nl/jeugd een button 

gemaakt waarmee je rechtstreeks naar de juiste pagina op tenniskids.

toernooi.nl wordt geleid.

Ook bij TC Kerschoten stonden interes-

sante partijen op het programma. De 

partij in de HD5 tussen Danny de Harder 

en Jan van Batenburg tegen Marc Kuiper 

en Stefan Baltus was een ontmoeting 

waar vele mensen naar uitkeken. Marc 

en Stefan wisten het onderonsje nipt te 

winnen met 1-6 7-6 6-3. Het hoogtepunt 

van de wedstrijd komt echter op naam 

van Danny: hij wist een winner te produ-

ceren met een tweener!

ATK-Speler van de Dag
Bram Huijgen
T.C. Sprenkelaar | GD4 en HE3

Lees het onthullende interview op: 

www.apeldoorntennis.nl/nieuws waarin 

Bram o.a. zijn visie geeft over ‘spraakmaken-

de karakters’ in het Apeldoornse tennis.

Voorspel de uitslag van 
de ‘Match of the day’!
Vandaag gaat de ‘Match of the day’ tussen 

de zusjes Lisa en Noah van Kempen en Lindy 

Baltus en Mascha Eilers. Om 19.30 uur bij 

A.L.T.V. Quick komen de vier dames in actie. 

Voorspel de uitslag en win het boek: De slimme 

spelersgids, beschikbaar gesteld door Nawijn 

en Polak Boekverkopers. Je kunt je voorspelling 

uitbrengen door voor aanvang van de wedstrijd te reageren het 

bericht hierover op onze Facebookpagina:

www.facebook.com/apeldoornsetenniskampioenschappen

Kijk ook op onze 

Facebookpagina als je wilt 

weten wie gisteren als 

eerste de beste voorspelling 

heeft gedaan op de uitslag 

van de wedstrijd tussen 

Koen Wuite en Yari Urdjel, 

die door Koen met 6-0 6-1 

werd gewonnen.
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Van het ATF bestuur

Voor u ligt alweer het 

4e ATKrantje van deze 

ATK! Iedere dag is het 

ook voor ons weer een 

verrassing wat Miranda 

en Robert van Dunique 

er weer van hebben 

gemaakt. Natuurlijk 

leveren we de teksten en 

foto’s zelf aan, maar als 

ik ’s avonds op de parken 

kom, dan ben ik toch best een beetje trots als ik de ATKrantjes in 

hun uiteindelijke opmaak op de tafeltjes zie liggen. 

Dit jaar maken we de ATKrantjes met een redactie, bestaande uit 

Glenn van der Straten, Niels Schut en Bart Scherders. Daarnaast 

maken Rien Hokken en Richard Nieuwkerk foto’s, die we ook dagelijks 

op onze facebookpagina zetten.

Doordat we als ATF Bestuur veel hulp krijgen van anderen, kunnen 

Ancella en ik gewoon meedoen aan het toernooi en gezellig op het 

terras bij De Maten een wijntje drinken, zonder ons zorgen te hoeven 

maken of er wel voldoende nieuws wordt vergaard en of de telefoon 

bij de planning wel wordt opgenomen. Zo genieten ook wij van de 

Dunique ATK!

Namens het ATF-bestuur, Anita Blijleven
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ATK-Weer Donderdag 4/9/2014

ATK Actueel

Gisteren werd er gespeeld bij ALTV Quick, TV De Maten en 

TC Sprenkelaar.

Bij ALTV Quick won Roelof Ameshoff in de HE3 met 7-6 6-4 van 

Bram Huijgen  in een zwaarbevochten wedstrijd met veel volleys en 

smashes. Het was echt genieten vanaf het terras! 

En wat later op de avond speelde Robert Ameshoff in de andere poule 

van de HE3 een thuiswedstrijd bij TC Sprenkelaar. Hij won met 6-3 6-1 

van Yoran van den Berg. Wij zijn benieuwd of de beide broers ook dit 

jaar de finale gaan halen!

Van de wedstrijdtafel

Je ziet ze niet, maar ze zijn er wel: onze planners! Wiebe 

Kortenbach, Leonie Puister, Maureen Post en Martijn Schaap zorgen 

er achter de schermen voor dat jouw wedstrijden zo goed mogelijk 

worden ingepland. 

Dagelijks zijn zij bereikbaar op planning@apeldoorntennis.nl of 

voor dringende gevallen 06 - 10 837 533 (NB op werkdagen wordt 

de telefoon vanaf 16.00 uur beantwoord).

Foto: 
Rien Hokken
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Parkschema  
De wedstrijden worden deze week gespeeld op de volgende parken:

Donderdag 4/9: ALTV Tepci en TC Sprenkelaar (vanaf 16.30 uur), 

  ALTV Daisy (vanaf 18.00 uur)

Vrijdag 5/9: ALTV Tepci (vanaf 16.30 uur), TC Kerschoten en  

  TV De Maten (vanaf 18.00 uur)

Zaterdag 6/9: ALTV Tepci, ALTV Quick en TV De Maten 

  (van 10.00 uur tot ca. 18.00 uur)

Zondag 7/9: TV Vego, TC Sprenkelaar, TV Beekbergen en 

  ALTV Daisy (van 10.00 uur tot ca. 18.00 uur)

De planning voor de 2e toernooiweek volgt later

Wist u Dat….?? 

• Manon ter Hoeven, Helene Warnshuis, Karin bakker en 

 Inge Kamphuis drie banen nodig hadden bij TC 

 Sprenkelaar om hun partij in de DD7 25+ te spelen...?

• Yoran van den Berg voorafgaand aan zijn partij, 

 die om 22.00 uur startte, al bij zijn baas aangaf dat hij 

 waarschijnlijk een half uurtje later op zijn werk komt de 

 volgende dag?

• Tineke van den Berg bij TV De Maten een bal die ruim uit 

 was op haar voet kreeg, maar toch sportief het punt kreeg?

• Direct nadat Leonie Puister bij TC Sprenkelaar haar 

 laatste bal had geslagen zij zich meteen al weer stortte op 

 de planning van de ATK...?

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

ATK-Speler van de Dag
Bart Scherders - TC Sprenkelaar 

Bart, je doet twee keer aan een dubbel-

onderdeel mee. Niet goed genoeg meer 

voor de enkels? Ik heb de afgelopen tijd 

weinig gespeeld, twee onderdelen leken mij 

dus meer dan zat. Zo kan ik weer lekker in 

het ritme komen.

Lees het interview verder op: www.apeldoorntennis.nl/nieuws

Voorspel de uitslag van 
de ‘Match of the day’!
‘Match of the day Donderdag 4 september’: Sjoerd 

Idzerda en Lotte Haldan tegen Tim van Loo en Kelly 

Huisman om 19.30 uur bij A.L.T.V. Tepci. Voorspel de 

uitslag en win het boek ‘Het innerlijke spel door tennis’, 

beschikbaar gesteld door Nawijn en Polak Boekverkopers. Je kunt 

je voorspelling uitbrengen door voor aanvang van de wedstrijd te 

reageren het bericht hierover op onze Facebookpagina: 

www.facebook.com/apeldoornsetenniskampioenschappen

Kijk ook op onze Facebookpagina als je wilt weten wie gisteren 

als eerste de beste voorspelling heeft gedaan op de uitslag van de 

wedstrijd tussen Lisa en Noah van Kempen tegen Lindy Baltus en 

Mascha Eilers, die door Lindy en Mascha met 6-2 3-6 6-1 werd 

gewonnen.

Sponsor uitgelicht: Dunique

Voor het tweede achtereenvolgende jaar is 

Dunique hoofdsponsor van de ATK. Vaak wordt 

ons als B2B dienstverlener gevraagd waarom 

wij de ATF sponsoren. Een direct belang is er inderdaad niet. Wij 

vinden het belangrijk dat tennis toegankelijker wordt voor een 

breder publiek en delen deze kernwaarde met zowel de ATF als ook 

de mede sponsoren Intersport Jonker en de Hypotheker.

 

Dunique is een full service communicatiebureau waarmee wij 

een totaalconcept bieden op het gebied van traditionele en 

online marketing. Met o.a. een nieuw logo, nieuwe website en de 

dagelijkse nieuwsbrief en het ATKrantje ondersteunen wij de ATF 

concreet. Kijk ook een op www.dunique.nl/Atk om te zien wat 

Dunique zoal voor het bedrijf waar u werkt kan betekenen.

 

Wij wensen alle deelnemers van de ATK 2014 heel veel succes.

 

Met sportieve groet,

 

Alle medewerkers van Dunique!



ATKrantje
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Van het ATF bestuur

Velen zullen zich weken 

voor aanvang van het 

Dunique ATK hebben inge-

schreven. Je hebt gekeken 

wie er nog meer meede-

den en na de loting heb je 

geprobeerd je kansen in 

te schatten. Dan is de dag 

van de wedstrijd. Een lichte 

spanning maakt zich van je 

meester. Je meldt je bij de 

wedstrijdleiding en maakt kennis met je tegenstander. Je praat wat 

met hem of haar en ijsbeert wat over het park voordat je, vaak later 

dan ingepland, de baan op gaat. Tijdens het inspelen probeer je de 

zwakke plekken van de tegenstander te ontdekken: hoe is zijn back-

hand, zal hij die dropshot kunnen halen. Dan de toss en de wedstrijd is 

begonnen. De wedstrijd waar het om draait, er is altijd 1 winnaar en 

1 verliezer: nooit meer en nooit minder. Een overwinning is leuk maar 

toch zijn sportiviteit, gezelligheid en spelvreugd misschien nog wel 

belangrijker. Wimbledon zullen de meeste van ons nooit halen, wel 

kunnen we ons hele leven met veel plezier blijven tennissen!

Met enige jaloezie kijk ik naar al die te spelen wedstrijden. Wegens 

drukke zakelijke beslommeringen moet ik dit jaar helaas verstek laten 

gaan. Soms is het geeneens de wedstrijd maar vooral de dingen er 

omheen die een toernooi zo leuk kunnen maken. Ik wens alle Dunique 

ATK-deelnemers veel strijdlust en, vooral nadat de laatste bal gesla-

gen is, heel veel plezier toe!

Paul van Lier, namens het ATF bestuur

24 °C 
Neerslagkans: 0%

Luchtvochtigheid: 66%

Wind: 3 km/h

ATK-Weer Vrijdag 5/9/2014

Ook bij Daisy had de wedstrijdtafel gisteren een makkie en werden 

leuke wedstrijden gespeeld. Annemarie Hagen en Lizzie Raaijmakers 

wonnen in de DD7 45+ met 6-4 7-5 van Jolanda Simons en Petra 

Selles.

ATK Actueel

Gisteren is ook bij ALTV Tepci de ATK van start gegaan. Met 

prachtig weer en een gezellige sfeer. Volgens Henk Jansen van 

de wedstrijdtafel bij ALTV Tepci heeft de tafel waar iedereen zich 

met veel energie en zin meldt het lekker rustig. Ballen verdelen en 

uitslagen doorzenden, hoe moeilijk kun je het hebben. Om 16.30 

uur werd zowel bij ALTV Tepci als bij TC Sprenkelaar gestart met de 

groene Tenniskids, de toekomst van het Apeldoornse tennis! Er werd 

in twee partijen zelfs een driesetter met een spannende tiebreak 

gespeeld. Jan Willem van de Berg en Tijs Turkenburg speelden tegen 

Bram Kooijman en Lloyd Stevens. Helaas moesten deze laatsten net 

het onderspit delven.

Kijk op onze Facebookpagina voor nog meer leuke foto’s van 

jeugdspelers!

vervolg artikel ‘ATK Actueel’
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APELDOORNSE TENNIS  
KAMPIOENSCHAPPEN 
01.09.14 T/M 14.09.14

Parkschema  
De wedstrijden worden de komende dagen gespeeld op de volgende parken:

Vrijdag 5/9:  ALTV Tepci (vanaf 16.30 uur)

   TC Kerschoten en TV De Maten (vanaf 18.00 uur) 

Zaterdag 6/9: ALTV Tepci, ALTV Quick en TV De Maten

  (vanaf 10:00 uur tot ca. 18:00 uur)

Zondag 7/9: TV Vego, TC Sprenkelaar, TV Beekbergen en

  ALTV Daisy (vanaf 10.00 uur tot ca. 18:00 uur)

Maandag 8/9: ALTV Daisy (vanaf 16.30)

  TV De Maten en TC Sprenkelaar (vanaf 18.00)

De planning voor de rest van de 2e toernooiweek volgt later

Wist u Dat….?? 

• Bij Tepci het net is ingestort terwijl terwijl Raymond de

 Lang stond in te spelen?

• Roy Donderwinkel een gevaar op de weg is?

• Joey Joosten niet meedoet met de ATK, omdat hij anderen

 de kans gunt om te winnen?

• Leo Bisterbosch volgens Erik van Buul hele bijzondere

 ballen slaat?

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

ATK-Speler van de Dag
Bas Hudepohl 

Bas, je doet met Fay Wanders mee in de 

GD4. Jullie kwamen gelijk de als eerste ge-

plaatsten Bram Huijgen en Cheryl Pasman 

tegen.

Ja, we kwamen met 4-1 voor en toen lukte het 

niet meer. Hadden met een 40-0 stand kansen om uit te lopen naar 

5-1, maar zij begonnen beter te spelen en maakten minder fouten.

Lees het interview verder op: www.apeldoorntennis.nl/nieuws

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 tennis-

ballen, T-shirts voor de jeugd, 

allerlei leuke goodies voor de 

grabbelton voor de jeugd en 

cadeaubonnen voor de verlo-

ting 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 daarbij 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. Inter-

sport 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.

Voorspel de uitslag van 
de ‘Match of the day’!
‘Match of the day vrijdag 5 september’: 

Nico Brouwer tegen Coen Puister om 19.30 

uur bij T.C. Kerschoten. Voorspel de uitslag 

en win het boek: de biografie van Roger 

Federer, beschikbaar gesteld door Nawijn en 

Polak Boekverkopers. Meer hierover op onze 

Facebookpagina: 

www.facebook.com/peldoornsetenniskampioenschappen

De winnaar van the ‘Match 

of the day’ van donderdag 

4 september is Dimitri 

Buitenhuis, hij bracht als 

eerste de beste voorspelling 

uit op de wedstrijd tussen 

Sjoerd Idzerda en Lotte 

Haldan tegen Tim van Loo 

en  Kelly Huisman, die door 

Sjoerd en Lotte met 6-3 6-3 

werd gewonnen.

Inschrijven ATK Tenniskids Rood/
Oranje nog steeds mogelijk!
Je kunt je nog tot en met vandaag inschrijven voor ATK Tenniskids 

event op 10 september bij TC Ugchelen. Er zijn al 66 aanmeldingen 

voor het Tenniskids event. De inschrijving sluit bij 80 aanmeldingen.

Om het inschrijven te vergemakkelijken hebben wij op de 

jeugdpagina van onze website http://www.apeldoorntennis.nl/

jeugd een button gemaakt waarmee je rechtstreeks naar de juiste 

pagina op tenniskids.toernooi.nl wordt geleid.

Foto: Rien Hokken
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Van het ATF bestuur

Afgelopen donderdag mocht ik zelf (eindelijk) mijn eerste wedstrijd 

voor de Dunique ATK spelen. Voelde ik me ook even ATK-deelnemer 

en heb ik daar goed gebruik van gemaakt door ruim 2 en half uur 

op de baan de staan. Maar toch betrapte ik mezelf er op dat ik 

direct keek of ik de 

sponsorvlaggen zag 

staan / hangen.

Uiteraard was dit, 

net zoals de rest 

van de week, het 

geval. Nu zullen jullie 

denken: die vlaggen 

zetten ze neer en die 

staan er 2 weken. 

Maar nee....er zijn niet genoeg vlaggen voor alle parken, dus de 

wedstrijdleidingen zorgen er elke keer weer voor dat de vlaggen de 

volgende dag op tijd bij het volgende park zijn. Dus bij deze chapeau 

voor de wedstrijdleidingen van de parken!

Ik wens jullie allemaal een fijn weekend met mooie tenniswedstrijden!

Ancella Bouwmeester, namens het ATF bestuur

23 °C 
Neerslagkans: 30%

Luchtvochtigheid: 81%

Wind: 5 km/h

ATK-Weer Zaterdag 6/9/2014

spannend. In een driesetter was Nico net te sterk voor Coen, hij won 

met 4-6 6-1 6-4.

Alle winnaars van vanavond gefeliciteerd met jullie overwinning, het 

was een heerlijk tennisavondje met sportieve strijd onder  uitstekende 

weersomstandigheden. Het terras bij TC Kerschoten zat stampvol en 

de sfeer zat er goed in. Tennis leeft blijkbaar toch nog in Apeldoorn!

Ook bij ALTV Tepci en TV De Maten werden leuke partijen gespeeld. 

Bij Tepci werden weer vele jeugdwedstrijden gespeeld. Zo speelden 

Bram Kooijman en Lloyd Stevens in de JD Groen 1 tegen Max Bogerd 

en Mike Ong en speelde Roos ter Borg tegen Mikayla Huisman in de 

ME Groen 1.

Bij TV De Maten won Elien de Jonge in een lange, spannende partij 

in de ME t/m 17 met 3-6 7-5 6-4 van Roos Vegter. En in de DD5 25+ 

wonnen Luciënne Hoogland en Anja Dekker met 6-3 6-4 van de zusjes 

Wilma van Dronkelaar en Inge Heijs.

ATK Actueel

Dat was even schrikken 

donderdag-avond bij TC 

Kerschoten om 23.00 uur. Gaat er 

één van de lampen kapot van de 

baanverlichting op baan 5 en op 

vrijdag heb je ATK wedstrijden. 

Dan heb je een koele kikker, zeg 

maar lefgozer nodig die in de 16 

meter hoge lichtmast klimt om 

die te vervangen. Bedankt Patrick 

Schut, we durfden niet te kijken!

Om 16.30 werd bij TC Kerschoten gestart met een partij tussen 

Han Blijleven en Glenn van der Straten. Even dachten we dat Han 

misschien in de verkeerde leeftijdscategorie had ingeschreven, maar 

bij navraag bleek dit toch te kloppen want hij wilde wel eens tegen 

andere tegenstanders spelen. En mede dankzij zijn vlijmscherpe slice 

backhands en sluwe tactiek won hij zijn partij met 6-3 6-3. 

Verder waren er veel leuke en sportieve partijen, vooral de GD 5 

open van Joël ten Hove en Daniëla Pluimers tegen Kelly Huisman en 

Tim van Loo was van begin tot het einde spannend. Joël en Daniëla 

wisten ondanks 7 matchpoints tegen toch te winnen!  Ook de partij 

tussen Coen Puister en Nico Brouwer (Match of the day!) was super 

vervolg artikel ‘ATK Actueel’
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APELDOORNSE TENNIS  
KAMPIOENSCHAPPEN 
01.09.14 T/M 14.09.14

Parkschema  
De wedstrijden worden de komende dagen gespeeld op de volgende parken:

Zaterdag 6/9: ALTV Tepci (vanaf 16.30 uur)

  ALTV Quick en TV De Maten (vanaf 18.00 uur)

Zondag 7/9: TV Vego , TC Sprenkelaar en ALTV Daisy

  (vanaf 10.00 uur tot ca.18.00 uur)

Maandag 8/9: ALTV Daisy, TV De Maten, TV Beekbergen en

  TC Sprenkelaar (vanaf 10.00 uur tot ca.18.00 uur)

Dinsdag 9/9: TV Vego (vanaf 16.30 uur), TV Beekbergen en

  TC Kerschoten (vanaf 18.00 uur)

De planning voor de rest van de 2e toernooiweek volgt later

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

ATK-Speler van de Dag
Olga Budde-Morgenland 

Je eerste partij in de DD7 25+ met 

Jolanda Rutgers was gelijk een mon-

sterpartij.

De partij heeft ongeveer drie uur geduurd, 

we wonnen met 1-6 7-6 7-6. Wij pakten 

onze eerste matchpoint, na er minstens 

zes tegen te hebben gehad. Het was een 

spannende partij met voor beide partijen 

hoogte- en dieptepunten. Het voelde voor 

ons ook als een revanche op de verloren 

finale van vorig jaar tegen deze dames.

Lees het interview verder op: www.apeldoorntennis.nl/nieuws

Sponsor uitgelicht:
Robert Amade van ‘Jazeker, de Hypotheker’

Er zijn twee redenen 

waarom ik de ATK spon-

sor, namelijk persoonlijk 

en zakelijk.

Persoonlijk voel ik me al 

ruim 37 jaar verbonden 

met de Apeldoornse 

tenniswereld. Sinds mijn 

13e jaar lid van TV Vego 

en sinds 2008 lid van TC Sprenkelaar. Ik doe al jarenlang mee aan 

de Apeldoornse tennistoernooien, zo ook de ATK.  Helaas door een 

blessure dit jaar even niet. Ik ben gelukkig ook één keer ATK kampi-

oen geweest in de HE-C1 25+. De ATK was toen “Het toernooi” van 

Apeldoorn en toen het grootste toernooi van Nederland. Een groot en 

zwaar deelnemersveld was gegarandeerd. Je kon oprecht trots zijn 

als je deze titel op zak had. Het gevoel om ATK kampioen te zijn is zo 

geweldig. Dat gun je iedereen.

Zakelijk ben ik met mijn bedrijf De Hypotheker sinds 2008 actief met 

sportsponsoring. De tennissport heeft meer mijn aandacht vanwege 

mijn affiniteit met deze sport. Momenteel sponsort De Hypotheker 

Apeldoorn 4 tennisverenigingen in Apeldoorn(TC Sprenkelaar, TV 

Vego, TV de Maten en TC Klarenbeek). Afgelopen 2 jaren zijn wij 

co-sponsor geweest van het ATK finale weekend op TV Vego en TC 

Sprenkelaar. Een structurele sponsoring van de ATK is voor mij een 

logisch vervolg. Het ATF bestuur is op zoek naar continuïteit. Die 

continuïteit wil ik het ATF bestuur graag geven samen met Dunique 

en Intersport Jonker, waarbij wij als sponsoren belangrijk vinden dat 

de tennissport in Apeldoorn toegankelijk moet zijn voor een breed 

publiek. Het ATF-bestuur onderschrijft deze doelstelling van harte.

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

sponsoring 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 (zie foto). Dit werd warm ontvangen door het 

publiek. ‘’Sport verbindt niet alleen mensen, maar ook organisaties”.

Ik wens het bestuur van de ATF en alle verenigingen (lees; besturen, 

wedstrijdcommissies en alle vrijwilligers) veel succes met de ATK 

2014 !

Oh ja, en wie we zijn .....?

Voorspel de uitslag van 
de ‘Match of the day’!
‘Match of the day’ van zaterdag 6 september: 

Jochem Gosselink en Jörgen ten Hove tegen 

Joost Galenkamp en Marko van Teeffelen om 

13.00 uur bij ALTV Tepci. Voorspel de uitslag 

en win het boek over het ware tennisleven 

van Martin Verkerk, beschikbaar gesteld door 

Nawijn en Polak Boekverkopers. Je kunt je 

voorspelling uitbrengen door voor aanvang van 

de wedstrijd te reageren het bericht hierover op onze facebookpagina:  

www.facebook.com/apeldoornsetenniskampioenschappen

De winnaar van the ‘Match of the day’ van vrijdag 5 september is 

Nienke van Hulst, zij bracht als eerste de beste voorspelling uit op 

de wedstrijd tussen Nico Brouwer tegen Coen Puister, die door Nico 

Brouwer met 4-6 6-1 6-4 werd gewonnen.
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Van het ATF bestuur

Niets is zo veranderlijk als het 

weer... gelukkig geldt dat niet 

voor de weersvoorspellingen van 

deze ATK weken. Die blijft stabiel. 

Wat echter wel heel verander-

lijk is gebleken de afgelopen 

week is de belangstelling voor 

de ATK Tenniskids. Hadden we 

een week geleden nog slechts 30 

aanmeldingen, nu ben ik heel blij 

te kunnen melden dat we het maximum aantal Tenniskids hebben 

bereikt: maar liefst 82 kinderen komen woensdagmiddag naar  

TC Ugchelen voor de ATK Tenniskids rood/oranje! Dit betekent dat 

we helaas geen nieuwe aanmeldingen kunnen accepteren. Dit zou 

ten koste gaan het aantal partijtjes wat ieder kind speelt.

Het belooft een gezellige middag te worden, ik nodig dan ook een 

ieder uit om tussen 13.30 uur en 17.00 uur een kijkje te komen nemen. 

Misschien zien we de ATKampioen van 2023, 2024 of 2025 deze 

middag al op de baan!

 

Zaterdagmiddag heeft het ATF bestuur bij elkaar gezeten om de laatste 

zaken voor het finaleweekend te bespreken. Het weekend wordt voor-

namelijk georganiseerd door vrijwilligers van TC Ugchelen. Zij hebben 

een goed programma in elkaar gedraaid, hierover lees je elders in dit 

ATKrantje meer. Aan ons de taak om de finalewedstrijden en alles wat 

erbij hoort te regelen, en daar komt nog veel bij kijken. Het meeste is 

natuurlijk al gedaan, het was nu de puntjes op de ‘i’ zetten. En tussen-

door belde ook nog Radio Apeldoorn voor een interview met Paul. 

 

Vandaag weer een druk wedstrijdprogramma voor mijn gezin: man 

speelt zijn single tegen een vriend, zoon speelt tegen zijn trainings-

maatje en ik mag daarna weer dubbelen. Graag tot ziens op één van 

de parken!

 

Namens het ATF bestuur, Petra Ong

ATK Actueel

De slogan ‘TV de Maten net even 

anders...’ was volgens Willem 

Rechterschot vandaag helemaal 

niet van toepassing. Het hoefde niet 

anders, nee het was, zoals op alle 

parken, net zoals de rest van de 

afgelopen week een makkie aan de 

wedstrijdtafel ! Schitterend weer, 

alle deelnemers ruim op tijd, geen 

21 °C 
Neerslagkans: 10%

Luchtvochtigheid: 76%

Wind: 5 km/h

ATK-Weer Zondag 07/9/2014

tot weinig uitloop en prachtig tennis op mooie gravelbanen. Willem 

geniet ervan vanachter de wedstrijdtafel. Willemijn en Kitty van TV 

Beekbergen melden zich aan: “moeten we onze namen alvast goed 

spellen voor het graveren in de beker ( DD6 25+) die we volgende 

week krijgen...” Hij hoort het ze nog zeggen... haha , 1e set verloren 

6-3 en hij denkt: “ Tja, dat krijg je er van...” Echter wisten ze de 2e 

en 3e set met 6-2 en 6-1 ruim te winnen. Willemijn en Kitty liggen op 

koers. Net zoals het hele ATK toernooi prima op koers ligt. Chapeau!

Behalve bij TV De Maten werd gisteren ook gespeeld bij ALTV Quick 

en ALTV Tepci.

Bij Tepci speelden Tijmen Mous en Roos Wuite tegen Jesper de Jonge 

en Mikayla Huisman in de GD Groen 1. Tijmen en Roos wonnen met 

4-2 4-2.

Marike van Loo en Marieke Oosterhof wonnen in de DD8 25+ over-

tuigend van Eline van den Heuvel en Kirsten Lebbink. Johan van de 

Weijer en Diana Baltus wonnen in de GD 7 25+ met 7-6 6-3 van Elger 

en Madelies Kuijk en genoten daarna op het gezellige terras van Tepci 

van een welverdiende borrel!

vervolg artikel ‘ATK Actueel’
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APELDOORNSE TENNIS  
KAMPIOENSCHAPPEN 
01.09.14 T/M 14.09.14

Parkschema  
De wedstrijden worden deze week gespeeld op de volgende parken:

Zondag 7/9:  TV Vego, TC Sprenkelaar , TV Beekbergen en 

  ALTV Daisy (vanaf 10.00 uur tot ca. 18.00 uur)

Maandag 8/9:  ALTV Daisy (vanaf 16.30), TV De Maten en 

  TC Sprenkelaar (vanaf 18.00)

Dinsdag 9/9:  TV Vego (vanaf 16.30), TV Beekbergen en 

  TC Kerschoten (vanaf 18.00)

Woensdag 10/9: ALTV Daisy (vanaf 16.30), ALTV Quick en 

  TV De Maten (vanaf 18.00)

De planning voor donderdag 11/9 en vrijdag 12/9 volgt later.

Wist u Dat….?? 

• Roos Wuite en Mirle Zwier meer dan 15x deuce hadden

 in één game?

• je nog 8 dagen de tijd hebt om oppas te regelen voor het 

 finale weekend ATK in Ugchelen?

• het ATKrantje vandaag door TC Sprenkelaar en gisteren  

 door ARKA Media zijn gedrukt?

• je alle ATKrantjes kunt nalezen op onze website: 

 apeldoorntennis.nl/atk-toernooi/atkrantje-2014?

• ook jij foto’s, teksten en wistudatjes kunt aanleveren 

 voor het ATKrantje en deze kunt mailen naar

 redactie@apeldoorntennis.nl?

TC Ugchelen maakt zich op voor een 
flitsend finaleweekend ATK!
Weken aan vergaderen en voorbereiden gingen eraan vooraf, maar 

nu is het dan zover: de komende week loopt het park van TC Ugche-

len vol met zaken die we keihard nodig hebben om er een geslaagd 

finaleweekend van te maken. De groep die het “zaakje zou trekken” 

begon met 5 personen om er daarna nog 3 aan toe te voegen die als 

specialiteit horeca en park versieren in hun portefeuille kregen. De 

komend week kunnen we bij TC Ugchelen rekenen op de inzet van 90 

vrijwilligers die allemaal hun beste beentje zullen voorzetten om het 

tot een geslaagd weekend te laten 

komen. Fantastisch om te zien en mee 

te maken dat vele Ugchelenaren het 

beste met hun club voor hebben!

We gaan ervoor en gaan ervan uit dat 

iedere tennisser en supporter het naar de 

zin zal hebben! We houden u deze week 

op de hoogte van onze voorbereidingen.

Erik Linden, namens de 

ATK-commissie van TC Ugchelen.

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

Voorspel de uitslag van 
de ‘Match of the day’!

‘Match of the day Zondag 7 september’: Tom 

Clavel tegen Bram Huijgen om 11.30 uur bij 

T.C. Sprenkelaar. Voorspel de uitslag en win De 

slimme spelersgids, beschikbaar gesteld door 

Nawijn en Polak Boekverkopers. Je kunt 

je voorspelling uitbrengen door voor aanvang van de wedstrijd te 

reageren het bericht hierover op onze Facebookpagina: 

www.facebook.com/apeldoornsetenniskampioenschappen.

De winnaar van the ‘Match of the day’ van zaterdag 6 september is 

Gabrielle Kaptein-Hamstra, zij bracht als eerste de beste voorspelling 

uit op de wedstrijd tussen Jochem Gosselink & Jorgen ten Hove tegen 

Joost Galenkamp & Marko van Teefelen, die door Jochem Gosselink & 

Jorgen ten Hove met 6-1 6-2 werd gewonnen.

Wie worden de nieuwe Apeldoorns 
Tennis Kampioenen? (deel 1)

Vorig jaar stonden de gebroeders Ameshoff in de eindstrijd van de HE3. 

Ook dit jaar doen zij weer mee. Gisteren heeft Robert het in zijn laatste 

poulewedstrijd opgenomen tegen Remco Schreurs. De ervaren Remco 

Schreurs is vanwege zijn hoge ranking als eerste geplaatst en zal het de 

stuk jongere opponenten deze week nog lastig gaan maken met zijn  

gecontroleerde spel. Helaas kon Robert geen vuist maken tegen Remco, 

die wist te winnen met 6-4 6-1. Toch lagen er wel kansen voor Robert: 

“Voor mijn gevoel heb ik het in de eerste set laten liggen. Ik kwam twee 

keer een break voor, maar ik kon deze niet vasthouden. Daarna speelde 

Remco een heel lastig spelletje, en ik heb nog niet het ritme om daar 

doorheen te slaan. In de andere poule wordt Roelof waarschijnlijk eer-

ste, wat zou betekenen dat ik hem tegenkom in de halve finale… Lees 

het hele artikel verder op: www.apeldoorntennis.nl/nieuws.

vervolg artikel ‘Wie worden de nieuwe Apeldoorns Tennis Kampioenen’
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Van het ATF bestuur

Inmiddels zijn we alweer een week onderweg met de Dunique ATK 

2014. Als bestuur kijken we met een goed gevoel terug op de eerste 

week. Het was super tennisweer en de voorspellingen zijn ook nog 

steeds goed en dat maakt dat we het dit jaar een stuk gemakkelijker 

hebben dan vorig jaar. Er zijn veel minder walkovers, er is meer 

publiek en het is gezellig op de terrassen van de verenigingen waar 

wordt gespeeld.

Inmiddels hebben alle 3 hoofdsponsoren - Dunique, Intersport 

Jonker en De Hypotheker - zich nader voorgesteld in dit ATKrantje. 

Wij zijn erg blij dat zij zich voor meerdere jaren aan de ATF 

hebben verbonden. Dit stelt ons in staat om nog meer activiteiten 

te ontplooien om het tennis in Apeldoorn in de breedte verder te 

ontwikkelen, hetgeen ten goede zal komen aan de ledenaantallen van 

de verenigingen en natuurlijk aan de deelname aan de ATK! Nu de 

inschrijving voor de Tenniskids is gesloten, kunnen we vaststellen dat 

we dit jaar opnieuw meer deelnemers hebben, vooral in de Jeugd en 

in de Open categorieën. Dat belooft wat voor de toekomst!

Anita Blijleven, namens het ATF-bestuur

Tom met aanvallend spel ook de derde set overtuigend met 6-1.  Tom 

gaat nu door naar de halve finale en moet daarin aantreden tegen de 

eerst geplaatste Remco Schreurs. 

In de GD7 45+ wonnen John Ruisch en Dini Oudbier onder toeziend 

oog van een aantal trouwe supporters in een spannende wedstrijd met 

4-6 6-2 6-4 van Gert Weterkamp en Gerda Geeraets.

Bij ALTV Daisy was de meest opvallende partij die van Björn van 

Dartel tegen Chris Wolters.  Bjorn won de eerste set met 6-4, maar na 

een 5-1 voorsprong van Björn in de 2e set trok Chris alsnog  aan het 

langste eind door 2e en de 3e set in een tiebreak te winnen.

Een ook erg spannende partij was die van de zusjes Emma en Vera 

den Dekker. Zij wonnen nipt in een zenuwslopende pot van Sophie 

Kolk en Mirle Zwier.  

 

Paul Coldenhoff en Johnny Noija in de 

HD6 25+ wonnen nipt met 7-6 7-6 van 

Peter Biesheuvel en Michiel van Wijk.

ATK Actueel
Met veel publiek werd bij TC Sprenkelaar  de ‘match of the day’ in de 

HE3 tussen Bram Huijgen en Tom Clavel gespeeld. De eerste set ging 

gelijk op. Na veel servicebreaks en lange rally’s trok Bram met 7-5 

aan het langste eind. Ook in de tweede set begon Bram goed, maar 

na een 2-1 

voorsprong 

maakte hij 

geen game 

meer en ging 

de tweede 

set met 6-2 

naar Tom. 

Daarna won 

Wie worden dit jaar de nieuwe
ATKampioenen? (deel 2)
Vandaag gaat de DE3 van start 

met de wedstrijd tussen Rianne 

Buist en Rachella Koetsier. Tot 

de grote favoriet in het dame-

senkel behoort zeker Manon 

de Rijk, die morgen haar eerste 

wedstrijd zal spelen. Manon 

wist ook vorig jaar het kampioenschap binnen te slepen en zal dit jaar 

haar titel van Apeldoorns kampioen weer gaan verdedigen.

Lees verder op: www.apeldoorntennis.nl/nieuws
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APELDOORNSE TENNIS  
KAMPIOENSCHAPPEN 
01.09.14 T/M 14.09.14

Parkschema  
De wedstrijden worden deze week gespeeld op de volgende parken:

Maandag 8/9: TC Sprenkelaar (vanaf 16.30u)

  TV De Maten en ALTV Daisy (vanaf 18.00u)

Dinsdag 9/9: TV Vego (vanaf 16.30u)

  TV Beekbergen en TC Kerschoten (vanaf 18.00u)

Woensdag 10/9: ALTV Daisy (vanaf 16.30u)

  ALTV Quick en TV De Maten (vanaf 18.00u)

Donderdag 11/9: ALTV Daisy (vanaf 16.30u)

  ALTV Tepci en TC Sprenkelaar (vanaf 18.00u)

Vrijdag 12/9: ALTV Tepci (vanaf 16.30u)

  TV Vego en TC Kerschoten (vanaf 18.00u)

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

Wist u Dat….?? 

• Marko van Teeffelen speciaal voor zijn HD3 25+ tegen

 Michel Lentjes en Erik van Buul zijn beste tennissetje had

 aangetrokken?

• Luciënne Hoogland niet begreep waarom Peter Hartung

 toch zo graag op links wil staan in de mixed dubbel? Ze

 inmiddels weet waarom dat zo belangrijk voor mannen is?

• Als Paul Coldenhoff een feestje heeft, hij zegt dat zijn

 dubbelpartner Johnny Noija de volgende ochtend naar de

 kerk moet?

• Er zaterdag bij TV De Maten  in de HD7 25+ vier geboren

 en getogen tukkers op de baan stonden: Marcel Tulk,

 Christiaan Op de Haar, Henry Bossewinkel en Maarten

 Horstman en na afloop toen herinneringen uit de

 geboortestreek werden uitgewisseld?

• Dat ook TC Ugchelen chauvinistische trekjes heeft:

 zaterdagnacht wordt om 0.00 uur het Ugchelse volkslied

 gezongen!

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

‘The making of’ het finaleweekend 
bij TC Ugchelen

Vanaf vandaag gaat het echt be-

ginnen! De scheidsrechterstoelen 

van diverse verenigingen zijn in-

middels op ons park en ons handy-

man team gaat ze controleren op 

ondeugdelijkheden en loszittende 

onderdelen, want je kunt wel zien 

dat de stoelen nog maar weinig worden gebruikt. En helaas geldt dat 

niet alleen voor de stoelen: de vlaggen van alle Apeldoornse verenigin-

gen doen denken aan de vlaggen die al 40 jaar in weer en wind bij de 

Himalaya hangen. Een mooi actiepuntje voor de verenigingen voor de 

ATK van 2015! Noot van de ATF: wij hebben inmiddels contact gezocht 

met Gerwin Vink, voorzitter van TV Beekbergen en eigenaar van Bos 

Vlaggen Apeldoorn, om hier wat aan te doen. Wordt vervolgd!

De ATF en Netband.nl,
een mooie verbinding!

De ATF legt, mede door het organiseren van de ATK, verbindingen 

tussen de Apeldoornse tennissers, tennisverenigingen, tennistrainers 

en andere betrokkenen bij de tennissport in Apeldoorn. Om deze 

reden wil ook Netband.nl zich graag aan de ATF verbinden. Wij willen 

Apeldoornse tennissers en verenigingen met ons online tennisplat-

form helpen met elkaar in 

contact te komen en hun 

deuren te openen voor 

elkaars leden en leden van 

andere sportverenigingen. 

Tennis je nu nog niet? Ook 

dan is Netband.nl het plat-

form om de tennissport 

eens uit te proberen.

Ervaar wat Netband.nl voor jou kan betekenen 
en doe mee aan de mini tennis challenge!
In het finaleweekend zal Netband.nl in de stand van Intersport Jonker 

een mini tennis challenge houden! Je gaat met een medespeler 

proberen om zo vaak mogelijk heen en weer te spelen op de mini 

tennisbaan en gaat het hierin opnemen tegen alle andere Apeldoorn-

se Netbanders. Speel jij het vaakst heen en weer?! Dan win jij een 

waardebon van Intersport Jonker! Welk bedrag straks op deze bon 

staat? Dat is helemaal afhankelijk van jullie zelf! Registreer je nu op 

Netband.nl en doe mee! Lees verder op de website van de ATK of 

de Facebook pagina van Netband.nl hoe dit in zijn werk gaat en 

hoe ook jij mee kan doen!

Voorspel de uitslag van 
de ‘Match of the day’!
‘Match of the day’ maandag 8 september: 

Rianne Buist tegen Rachella Koetsier om 

19.30 uur bij A.L.T.V. Daisy. Voorspel de uitslag 

en win het boek ‘Het innerlijke spel door 

tennis’, beschikbaar gesteld door Nawijn en 

Polak Boekverkopers. Je kunt je voorspelling 

uitbrengen door voor aanvang van de wedstrijd 

te reageren het bericht hierover op onze 

Facebookpagina:

www.facebook.com/apeldoornsetenniskampioenschappen

De winnaar van the ‘Match of the day’ van zondag 7 september is 

Glenn van der Straten, hij bracht als eerste de beste voorspelling uit 

op de wedstrijd tussen Tom Clavel tegen Bram Huijgen, die door Tom 

Clavel met 5-7 6-2 6-1 werd gewonnen.
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Van het ATF bestuur

Gisteren was ik op een Apeldoorns 

tennispark waar altijd wel wat 

gebeurt en waar het altijd gezellig 

is: Kerschoten. Ik sprak daar 

met Wil Heemskerk. Meer dan 

50 jaar geleden stond zijn vader, 

Jan Heemskerk, aan de wieg 

van de ATK. Destijds bestierde 

Jan Heemskerk Tennisvereniging 

Malkenschoten (het huidige Vego). Op mijn vraag aan Wil of er nog 

een deelnemer van het eerste uur meedeed aan het ATK van 2014 

zei hij, zonder enige twijfel: “Peter Hartung, ik herinner mij de eerste 

finale. Ik speelde toen tegen Peter, hij won maar hij was zo beduusd 

dat hij in eerste instantie de felicitaties niet in ontvangst wilde 

nemen!”. Peter is altijd op Park Malkenschoten blijven spelen en hoort 

bij de vaste kern van Vego. Hij is de houder van de Jan Heemskerk-

bokaal. 

Het is heel bijzonder dat wij in Apeldoorn zoveel tennisparken 

hebben. Je kunt er altijd naartoe om een balletje te slaan, iemand te 

ontmoeten waarbij je samen een toernooi gaat spelen of zomaar een 

drankje te drinken. Dit is een groot goed waar we maar zelden bij stil 

staan. Of Peter de enige speler van het eerste uur is die nu nog actief 

is op de tennisbaan? Mocht u nog meerdere suggesties hebben, ik hou 

me aanbevolen.

Paul van Lier, namens het ATF Bestuur

Gisteren kwam ook onze 

hoofdsponsor in actie in de 

HD6 25+. Christiaan Wallet van 

Dunique speelde gisteren bij TV 

de Maten met zijn dubbelpartner 

Eric van Bruggen. Waarom 

hij de tennissport en de ATF 

ondersteunt, werd gisteren op 

de baan wel duidelijk. Met volle 

passie, enthousiasme en soms teleurstellingen ging hij er helemaal 

voor. Helaas, moest het als 4e geplaatste duo aan het eind van de 

wedstrijd toch hun meerdere erkennen in Philippe Kuijpers en Peter 

Zwartbol. En werd de wedstrijd verloren met 7-5 6-7 6-4.

Iets later op de avond kwamen 

ook de ervaren Jörgen ten 

Hove en Jochem Gosselink in 

de HE3 25+ nog in actie. Beide 

trainers van TC Ugchelen en 

ALTV Daisy hopen natuurlijk 

ook in het finaleweekend op hun 

trainingslocatie een lesje tennis 

te kunnen gaan geven aan 

hun tegenstanders. Zij zijn in ieder geval gisteren en zaterdag goed 

begonnen. Dus Michel Lentjes en Erik van Buul pas maar op! 

Ook werd er naast de 

tennisbaan bij TV De Maten 

al hard getraind voor de mini 

tennis challenge, die tijdens 

het finaleweekend bij TC 

Ugchelen zal plaatsvinden. 

Op de minitennisbaan werd 

namelijk door Lindy Baltus 

al snel het record van 140X 

behaald. Danny de Harder, Glenn van der Straaten en alle andere 

mannen beten zich één voor één stuk op dit record. A.s. zaterdag 

gaan ze opnieuw de uitdaging aan!

ATK Actueel

Maandagmiddag begon de jongste jeugd om 16.30 uur bij T.C. 

Sprenkelaar met enkele toppartijen. De rest van de avond dacht 

de wedstrijdleiding een ontspannen avond te hebben. Er waren 

immers niet zo heel veel partijen gepland en bovendien waren er 

enkele partijen uitgevallen. Echter, wisten de zusjes Emma en Vera 

den Dekker tegen hun opponenten Rose Marie Nijkamp en Isabel 

Vermeulen hier nog wat leven in de brouwerij te brengen. Deze MD 

11 t/m14 stonden om 

18.00 uur op de baan 

en kwamen er om 

22.00 uur pas weer af. 

En dan kunnen we nog 

van geluk spreken dat 

de tweede set in 6-0 

ging. Hiermee kunnen 

we denk ik wel spreken 

over één van de langste 

ATK wedstrijden. 

19 °C 
Neerslagkans: 20%

Luchtvochtigheid: 76%

Wind: 11 km/h

ATK-Weer Dinsdag 9/9/2014

vervolg artikel ‘ATK Actueel’
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APELDOORNSE TENNIS  
KAMPIOENSCHAPPEN 
01.09.14 T/M 14.09.14

Parkschema  
De wedstrijden worden deze week gespeeld op de volgende parken:

Dinsdag 9/9: TV Vego (vanaf 16.30u)

  TV Beekbergen en TC Kerschoten (vanaf 18.00u)

Woensdag 10/9: ALTV Daisy en ALTV Quick (vanaf 16.30u)

  TV De Maten (vanaf 18.00u)

Donderdag 11/9: ALTV Daisy (vanaf 16.30u) | ALTV Tepci,

  TC Sprenkelaar en TV De Maten (vanaf 18.00u)

Vrijdag 12/9: ALTV Tepci (vanaf 16.30u)

  TC Kerschoten (vanaf 18.00u)

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

Wist u Dat….?? 

• Leanne Wiggers 3x harder slaat dan haar mixpartner

 Danny de Harder?

• Bas Hudepohl een ace van Leanne om zijn oren kreeg en

 vervolgens zelf een dubbele fout slaat?

• Er een speciale Ipad app is om standen bij te houden?

• Marc Kuiper en Stefan Baltus tijdens de wissels

 bitterballen eten?

• Harmjan Gerritsen veel ballen op zijn frame raakt, maar

 ze toch telkens op de lijn komen?

• Glenn van der Straten nu al twee keer achter elkaar de

 Match of the Day heeft gewonnen?

• Er geruchten rondgaan over een omkoop schandaal?

• Men erover nadenkt om op de bestuurskamer bij de

 Maten de naam van Ancella te timmeren, aangezien ze er

 bijna slaapt?

• De bloemenmeisjes van TC Ugchelen morgen al om 6.00

 uur naar de veiling gaan om bloemen te halen voor het

 finaleweekend!

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

‘The making of’ het finaleweekend 
bij TC Ugchelen
De week zo overziend komt het erg 

op de logistiek aan. Op dit moment 

wordt de banen van TC Ugche-

len klaar gemaakt voor het ATK 

Tenniskids event. Meteen daarna 

gaat het park op de schop voor 

het finaleweekend. Vanaf donder-

dag komt er het nodige materieel 

op ons af zoals een opslagcontainer, koelwagen, aggregaat, tribunes 

en vooral veel horecazaken zoals drank, drank en drank die voor het 

gemak maar op pallets wordt aangevoerd. 

Maar onze bar- en jeugdcommissie hebben woensdag eerst nog een 

klus te klaren voor het ATK Tenniskids event, waaraan ruim 80 kinde-

ren een prima middag gaan beleven. Ook als je te laat was om je in te 

schrijven is het de moeite om te komen kijken. Naast het tennis hebben 

we een springkussen klaarstaan en kun je je laten schminken!

We wensen iedereen veel plezier!

Sponsor uitgelicht:
Veldwijk Sportprijzen

Ook dit jaar worden alle bekers voor de Apeldoorns Kampioenen 

geleverd door Veldwijk Sportprijzen in Twello. Dit jaar bestaan zij 25 

jaar en daarmee willen wij hen van harte feliciteren!

Wil je meer weten 

over hun assortiment 

aan sportprijzen èn 

relatiegeschenken? 

Kijk dan op www.apeldoorntennis.nl/sponsoren

Speler van de dag:
Leo Bisterbosch

Tegen Erik van Buul en Michel Lentjes 

verloren Jeroen en jij in twee close sets. 

Dat is niet gek tegen twee 3-tjes, hoe 

verliep de wedstrijd?

Het was een gezellige wedstrijd op een 

prachtige tennis avond, wij kennen Michel en Erik goed, dus de partij 

begon relaxed… Ik zelf ben een 5/6 zonder backhand, dus op de voor-

hand tegen deze mannen een kansloze missie, met als voordeel lekker 

vrijuit spelen onder het motto “iedere game is meegenomen”.

Lees het interview verder op: www.apeldoorntennis.nl/nieuws

Voorspel de uitslag van 
de ‘Match of the day’!
‘Match of the day’ van dinsdag 9 augustus: 

Jeroen Woudenberg tegen Branko Malovic 

om 19.30 uur bij TV Vego. Voorspel de uitslag 

en win het boek: De biografie van Federer, 

beschikbaar gesteld door Nawijn en Polak 

Boekverkopers. Je kunt je voorspelling uitbrengen 

door voor aanvang van de wedstrijd te reageren 

onder het bericht op onze facebook pagina:

www.facebook.com/apeldoornsetenniskampioenschappen

De winnaar van the ‘Match of the day’ van maandag 8 september is 

Glenn van der Straten, hij bracht als eerste de beste voorspelling uit 

op de wedstrijd tussen Rianne Buist tegen Rachella Koetsier, die door 

Rachella met 6-3 6-2 werd gewonnen.
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Van het ATF bestuur

Gisteravond heb ik zelf mijn 

laatste wedstrijd gespeeld voor de 

Dunique ATK. Het was wederom 

een spannende partij, en sorry 

Henk, we hebben weer de boel 

vertraagd door ruim 2 uur op de 

baan te staan. Qua resultaten 

kan ik dit toernooi voor mezelf 

omschrijven als ‘net niet’. Twee 

partijen in 3 sets verloren en de andere twee ook heel close in 2 sets.

Maar het was zeer gezellig met beide dubbelpartners: Fay Wanders 

en Marieke Budding bedankt!

 

Vanmiddag kan ik helaas niet bij de Dunique ATK Tenniskids aanwezig 

zijn, maar mocht jij nou wel tijd hebben dan is het zeker aan te raden 

om even bij T.C. Ugchelen te gaan kijken. Er komen meer dan 80 

kinderen, dus dat moet een geslaagde middag gaan worden. Heel veel 

plezier allemaal en ik kijk uit naar de foto’s! 

Ancella Bouwmeester, namens het ATF Bestuur

Bij TV Beekbergen kwam Isabel Vermeulen weer in actie, ditmaal 

in de ME t/m 14. Isabel kon geen vuist maken tegen het derde 

reekshoofd Laura Jonker, maar dit had wellicht te maken met 

Isabel’s wedstrijd van de dag ervoor. Toen speelde ze namelijk een 

dubbelpartij die ze na maar liefst vier uur wist te winnen! Wat een 

prestatie!

Bij TV Beekbergen werd gisteren alweer voor het laatst gespeeld. 

Zoals ook de rest van de week verliep alles met weinig problemen 

en hadden de dames van Beekbergen weer een gezellige avond. 

Ondertussen wisten ze zelfs nog tijd te vinden om even voor hun 

clubkampioenschappen, die ook dit weekend van start gaan, de 

planning te maken. En ja, zoals je op de achtergrond kunt zien, 

gooiden ze ook nog af en toe even een blik op de wedstrijd van 

onze Hollandse voetbalmannen. Helaas verloren deze in de laatste 

minuut, maar ook daar zetten de dames zich overheen. Dames, T.V. 

Beekbergen en de ATF is jullie ontzettend dankbaar dat jullie deze rol 

op jullie willen nemen!

ATK Actueel
Gisteren  werden er op de parken van TV Beekbergen, TV Vego, TC 

Kerschoten en ALTV Tepci weer mooie partijen gespeeld. Mick van 

Beek en Maurits van Maanen waren met 6-1 6-7 6-4 Erik Bisterbosch 

en Stefan Gerritsen de baas in de JD t/m 17. Mick en Maurits konden 

het duel in de tweede set al beslissen, maar een 6-2 voorsprong in de 

tiebreak was niet aan de jongens besteed. In de derde set wisten ze 

alsnog de winst over de streep te trekken.

Bij ALTV Tepci mochten Elger en 

Madelies Kuijk en Hans Heinhuis en 

Inge Kamphuis hun opwachting maken 

op het centre court in de GD& 25+. 

Elger en Madelies waren met tweemaal 

6-2 de betere in een wedstrijd wat de 

nodige leuke rally’s met zich meebracht. 

We hebben genoten!

19 °C 
Neerslagkans: 10%

Luchtvochtigheid: 66%

Wind: 10 km/h

ATK-Weer Woensdag 10/9/2014

vervolg artikel ‘ATK Actueel’

Speler van de dag:
Rianne Buist

Wij namen gister bij Tepci Rianne 

Buist even apart om haar wat vragen 

te stellen, voorafgaande aan haar 

DE3 wedstrijd tegen Manon de Rijk, 

die helaas door Rianne werd verloren.

Lees het interview op: www.apeldoorntennis.nl/nieuws
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APELDOORNSE TENNIS  
KAMPIOENSCHAPPEN 
01.09.14 T/M 14.09.14

Parkschema  
De wedstrijden worden deze week gespeeld op de volgende parken:

Woensdag 10/9: ALTV Daisy (vanaf 16.30u)

  ALTV Quick en TV De Maten (vanaf 18.00u)

Donderdag 11/9: ALTV Daisy (vanaf 16.30u)

  ALTV Tepci en TC Sprenkelaar (vanaf 18.00u)

Vrijdag 12/9: ALTV Tepci (vanaf 16.30u), TV Vego (16.30u tot

  19.30u) en TC Sprenkelaar (vanaf 18.00u)

Zaterdag 13/9: Finales bij TC Ugchelen vanaf 9.30u

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

Wist u Dat….?? 

• Peter Bosch van Vego van iedereen sigaren krijgt?

• Men bij Vego spreekt van ‘een doodeerlijk geval van  

 omkoping in de Peter Bosch gate’?

• Wij vandaag gaan uitzoeken wat er om te kopen valt?

• Er zondag bij TC Ugchelen aardbeien worden uitgedeeld

 en dat deze worden gesponsord door onze vrolijke

 groenteman Hans van Laar?

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

Sponsor uitgelicht: Arka Media
ARKA media heeft ruim 23 jaar ervaring op het gebied van film 

en fotografie voor diverse opdrachtgevers. Wij zijn gericht op de 

zakelijke markt en maken bijvoorbeeld bedrijfs- en instructiefilms 

en foto’s t.b.v. websites en magazines. Ook verrichten wij 

werkzaamheden voor educatieve uitgeverijen, kenniscentra en 

brancheverenigingen. Dit zijn vaak grootschalige projecten waarbij wij 

filmpjes, foto’s en animaties maken voor een complete lesmethode of 

e-learning traject. 

Edwin & Gabrielle Kaptein zijn al jaren sponsor van TC Ugchelen en 

dragen de ATK een warm hart toe.

Dunique ATK Tenniskids
Bij TC Ugchelen vindt vanmiddag de tweede editie van de Dunique 

ATK Tenniskids Rood/Oranje plaats. Het programma begint om 13.30u  

en eindigt om 17.30u. 

Natuurlijk draait het deze middag vooral om tennissen en worden er 

veel wedstrijdjes gespeeld volgens het Worldtour principe.  Zowel 

Rood als Oranje speelt in teams. De Oranje Tenniskids spelen 

naast de enkel ook een dubbelpartij. Iedereen speelt minimaal drie 

wedstrijdjes. Maar naast het tennissen is er ook een springkussen 

en kun je je laten schminken. Voor iedereen is er een prijsje uit de 

grabbelton beschikbaar gesteld door Intersport Jonker. Aan het eind 

van de middag sluiten we gezamenlijk af.

‘The making of’ het finaleweekend 
bij TC Ugchelen
Bij de voorbereiding van het finaleweekend komen er ook zaken 

voorbij die voor iedereen vanzelfsprekend zijn, maar ook weer heel 

bijzonder voor een club. Zo ontvingen we het ontwerp van de T-shirts 

en polo’s die de vrijwilligers komend weekend dragen en het ontwerp 

van de Avia munten waarmee we gaan betalen. De polo’s worden 

gesponsord door Gabriëlle en Edwin Kaptein van Arka Media en de 

munten door Henri de Witte van Avia Ugchelen. De ATF kan niet 

zonder zijn sponsorsen, maar datzelfde geldt natuurlijk ook voor TC 

Ugchelen, waar deze sponsors al jarenlang trouw lid zijn.

Voorspel de uitslag van 
de ‘Match of the day’!
‘Match of the day’ woensdag 10 september: 

Henk Bulthuis tegen Erik Wubbolt om 19.30u 

bij ALTV Quick. Voorspel de uitslag en win het 

boek van Martin Verkerk, beschikbaar gesteld 

door Nawijn en Polak Boekverkopers. Je kunt je 

voorspelling uitbrengen door voor aanvang van 

de wedstrijd te reageren onder het bericht op 

onze facebook pagina:

www.facebook.com/apeldoornsetenniskampioenschappen

De winnaar van the ‘Match of the day’ van Dinsdag 9 september is 

Evelyn Wolbrink, zij bracht als eerste de beste voorspelling uit op de 

wedstrijd tussen Jeroen Woudenberg tegen Branko Malovic, die door 

Jeroen Woudenberg met 6-3 6-1 werd gewonnen.



ATKrantje
Datum: 11 september 2014 • Uitgave 11 jaargang 2

Van het ATF bestuur

De Dunique ATK 2014 duren 

nog enkele dagen, maar wat mij 

betreft is de mooiste dag van 

de ATK gisteren al geweest, het 

was namelijk de dag voor de ATK 

Tenniskids Rood/Oranje. Wat een 

spektakel! Een verslag en heel 

veel foto’s vind je in dit ATKrantje. 

Mede dankzij de inzet van veel 

vrijwilligers van TC Ugchelen maar daarnaast ook vrijwilligers van de 

overige tennisverenigingen is het voor zo’n 80 tenniskids een super 

leuke dag geworden. Ook waren er enkele trainers aanwezig die 

ondersteunden bij de puntentelling. Deze middag was een heel mooi 

voorbeeld van hoe je samen meer bereikt dan alleen. Graag wil ik dan 

ook iedereen die geholpen heeft deze middag ontzettend bedanken 

voor hun inzet en enthousiasme!

 

Petra Ong, namens het ATF-bestuur

Van alle parken waren er vrijwilligers om de dag in goede banen te 

leiden, waaronder Joey Joosten. 

Het was een dag die Joey niet snel vergeet: ‘ Het was opvallend 

hoe sportief en met veel plezier er werd gespeeld. En met heel veel 

doorzettingsvermogen, tot bloedens aan toe. Ze gaven niet op!’. 

ATK Actueel

Na anderhalve week ATK waren gisteren dan eindelijk de Tenniskids 

Rood/Oranje aan de beurt. Bij TC Ugchelen waren ruim 80 kinderen 

aanwezig voor een middag tennissen, springen op het springkussen, 

snoepen, grabbelen en om geschminkt te worden. 

Uiteraard begonnen we met een warming-up onder leiding van 

Lianne en Kellie. De Oranje Kids werden in teams ingedeeld (te 

herkennen aan polsbandjes) en speelden vervolgens wedstrijdjes, 

zowel dubbels als singels. Hiermee verzamelden ze punten voor 

hun team. Ook de Rode Kids speelden hun wedstrijdjes op de rode 

baan. Hier was het zaak om zoveel mogelijk pionnen voor je team te 

verdienen. Tussendoor vermaakten de andere tenniskids zich bij één 

van de andere activiteiten. 

Na 17.00 uur werd de middag afgesloten. Alle kinderen ontvingen als 

aandenken een vaantje en een t-shirt met de zeer toepasselijke tekst: 

ATKanjer. Want dat is de titel die ze allemaal dik verdiend hebben!

20 °C 
Neerslagkans: 50%

Luchtvochtigheid: 73%

Wind: 13 km/h

ATK-Weer Woensdag 11/9/2014

vervolg artikel ‘ATK Actueel’
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APELDOORNSE TENNIS  
KAMPIOENSCHAPPEN 
01.09.14 T/M 14.09.14

Parkschema  
De wedstrijden worden de komende dagen gespeeld op de volgende parken:

Donderdag 11/9: ALTV Daisy (vanaf 16.30u), ALTV Tepci en

  TC Sprenkelaar en TV De Maten (vanaf 18.00u)

Vrijdag 12/9: TV Vego (16.30 - 19.30u), TC Kerschoten en

  ALTV Daisy (vanaf 18.00u)

Zaterdag 13/9: Finales bij TC Ugchelen vanaf 9.30u

Zondag 14/9: Finales bij TC Ugchelen vanaf 10.00u

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

Wist u Dat….?? 

• Het ATK Tenniskids event eigenlijk de generale repetitie

 was voor de finales aankomend weekend bij TC

 Ugchelen?

• De grabbelton van Richard ‘Intersport Jonker’ heel

 erg gewaardeerd werd door de tenniskids? Er is wat af

 gegrabbeld...

• Inge Gammauf met gemak ruim 40 kinderen schminkt en

 vervolgens ‘s avonds nog twee wedstrijden speelt?

• Erik Linden ervoor gezorgd heeft dat de tenniskids een

 heerlijke zoete versnapering kregen?

• Er gisteren heel veel dieren, clowns en prinsessen op de

 banen bij TC Ugchelen hebben gestaan?

• De haaien wonnen van de jaguars?

• Bij Oranje 1 alle teams op de eerste plaats geëindigd zijn?

• Bij Oranje 2 team groen van Quincy, Joyce, Nathalie,

 Roos, Emiel en Xander gewonnen heeft?

• Er twee kinderen zondag tijdens de prijsuitreiking de

 aanmoedigingsprijs in ontvangst mogen nemen van de

 wethouder? Hoe gaaf is dat?

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

‘The making of’ het finaleweekend 
bij TC Ugchelen
Er zijn van die momenten dat je gaandeweg de opbouw van het park 

tegen meevallers en tegenvallers 

aanloopt. Een meevaller was 

dat de tribunes die afgeleverd 

werden precies op maat waren 

om deze tussen baan 4 en 5 te 

kunnen plaatsen in plaats van 

op de geplande baan 7! Dit geeft 

ons het grote voordeel dat we 

geen bouwwerkzaamheden op baan 7 hebben en geen voorziening 

hoeven te treffen tegen de vele bezoekers die met gewoon schoeisel 

over de baan zouden lopen. Meevaller ook voor de ATK organisatie 

want zij kunnen baan 7 nu in hun planning meenemen!

Gisteravond werden ook bij ALTV 

Daisy, ALTV Quick en TV De Maten 

wedstrijden gespeeld. 

Bij De Maten leekt het een lange 

avond te worden, nadat de eerste 

partij op centre court van 18.00 pas na 

21.00 uur van de baan af kwam. Evelyn Wolbrink won deze partij in 

de DE5 25+ uiteindelijk met 7-5 5-7 6-1 van Bianca van Maldegem.  

Bas Hudepohl van TV De Maten was blij dat hij kon uitwijken naar 

extra Easiclay banen. Easiclay is zo’n baansoort waar niet veel 

mensen graag op spelen, maar als het zo uitkomt (i.v.m. drukte 

of weersomstandigheden) toch 

intensief gebruikt wordt. Wat een 

late avond leek te gaan worden 

werd om kwart over 11 abrupt 

beëindigd. Door twee walkovers 

(Marco Rodenburg kreeg last van 

zijn kuit, en David van Vliet ging 

door zijn enkel), was het ineens afgelopen bij de Maten. De laatste 

standen werden doorgebeld, de bardienst deed zijn laatste ronde in en 

daarna ging iedereen zich thuis weer opladen voor morgen.

Voorspel de uitslag van 
de ‘Match of the day’!

‘Match of the day’ donderdag 11 september: 

Roelof Ameshoff tegen Robert Ameshoff 

om 19.30 uur bij T.C. Sprenkelaar. Voorspel 

de uitslag en win het boek: De slimme 

spelersgids, beschikbaar gesteld door Nawijn 

en Polak Boekverkopers. 

Je kunt je voorspelling uitbrengen door voor 

aanvang van de wedstrijd te reageren onder het 

bericht op onze facebook pagina:

www.facebook.com/apeldoornsetenniskampioenschappen

De winnaar van the ‘Match of the day’ van Woensdag 10 september 

is Sven Blijleven, hij bracht als eerste de beste voorspelling uit op 

de wedstrijd tussen Henk Bulthuis tegen Erik Wubbolt, die door Erik 

Wubbolt met 6-3 4-6 6-1 werd gewonnen.

Speler van de dag:
Marc Kuiper
“Het is heel wisselend, de ene dag 

speel je heerlijk en de andere dag 

weer minder...”

Lees het interview op:

www.apeldoorntennis.nl/nieuws
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Van het ATF bestuur

Stilaan naderen we het eind van 

de Dunique ATK 2014. Nog een 

aantal halve finales en dan het 

finaleweekend bij TC Ugchelen. 

De umpires zijn ingeroosterd, 

de bekers zijn opgepoetst 

en Tennispark Ugchelen is in 

gereedheid gebracht. Veel 

Ugchelse vrijwilligers hebben hun 

beste beentje voor gezet om er een fantastisch weekend van te

maken. Aan het weer zal het niet liggen: de voorspellingen zijn 

optimaal.

 

Zaterdag beginnen de wedstrijden om 9.30u.  Zo rond 20.00u zal de 

prijsuitreiking zijn van de op zaterdag gespeelde wedstrijden en

zullen waardebonnen van Intersport Jonker worden verloot onder de

‘early birds’ die zich vóór 1 juli jl. al hadden ingeschreven voor de ATK.

Op zondag beginnen we om 10.00u en verwachten we de prijzen 

tussen 16.00 en 17.00u te kunnen uitreiken. Tevens zal wethouder 

Stukker, namens de Gemeente Apeldoorn, bekend maken wie dit jaar 

de aanmoedigingsprijs krijgt.

 

Graag tot ziens bij TC Ugchelen. Wij wensen alle finalisten veel succes!

 

Paul van Lier, Namens het bestuur ATF

Wat is er in het finaleweekend 
allemaal te doen bij TC Ugchelen?
• Op zaterdag beginnen de finales om 9.30u; de laatste ronde is

 om 18.30u gepland.
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• Op zondag beginnen de finales om 10.00u; de laatste ronde om

 14.30u gepland.

• Zowel op zaterdag als op zondag is er na afloop van de wedstrijden

 een prijsuitreiking.

• De prijsuitreiking op zaterdag is rond 20.00u; na afloop zal DJ

 Agano ons te trakteren op een swingende avond!

• Voor de kinderen is het hele weekend een springkussen aanwezig.

• Zaterdagmiddag  kunnen de kinderen zich weer laten schminken.

• Zondagmiddag komt ballonkunstenaar Patrick en kun je meedoen

 aan een workshop.

• Intersport Jonker is aanwezig met een uitgebreide stand met

 tennissport artikelen.

• In de stand van Intersport Jonker staat ook Niels Schut van

 Netband.nl en kun je meedoen aan de  ‘Mini Tennis Challenge’.

• Willemsen fysiotherapie heeft het antwoord heeft op iedere sport

 blessure. Indien gewenst kun je je zelfs  laten scannen.

• Gedurende het hele weekend vertonen de mensen van Kiosk “De

 Ugchelse Berg” hun culinaire kunsten om u te voorzien van

 heerlijke maaltijden.

ATK Actueel
Gisteren werden in de HE3 de voorrondes voor de grote finale 

gespeeld. In de eerste halve finale kwam de als eerste geplaatste 

‘The making of’ het finaleweekend 
bij TC Ugchelen

TC Ugchelen is bijna klaar voor het 

finaleweekend! Vanavond is er een 

instructieavond voor de vrijwilligers 

met een gezellige “Kick-off” borrel.  

Het park ligt er prachtig bij en is vol-

ledig aangekleed door de bloemen-

meisjes van TC Ugchelen die al hun 

‘crea-bea’ in het opfleuren van het 

park hebben gelegd! Ze doen met de 

aankleding niet onder voor een groot 

Grand-Slam toernooi!
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APELDOORNSE TENNIS  
KAMPIOENSCHAPPEN 
01.09.14 T/M 14.09.14

Parkschema  
De wedstrijden worden de komende dagen gespeeld op de volgende parken:

Vrijdag 12/9: TV Vego (16.30-19.30u)

  TC Ugchelen (vanaf 19.30u)

  TC Kerschoten en ALTV Daisy (vanaf 18.00u)

Zaterdag 13/9: Finales bij TC Ugchelen vanaf 9.30u

Zondag 14/9: Finales bij TC Ugchelen vanaf 10.00u

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

Wist u Dat….?? 

• Erik Linden erg gek is op zijn bloemenmeisjes? Hij raakt

 er niet over uitgepraat!

• In het finaleweekend ongeveer 60 finalepartijen worden

 gespeeld?

• Het ATKrantje komend weekend weer gedrukt gaat

 worden door Arka Media?

• Er heel veel leuke foto’s te zien zijn op

 onze facebookpagina www.facebook.com/

 apeldoornsetenniskampioenschappen?

• TC Ugchelen erg goed is in feestjes bouwen? Dat belooft

 wat voor a.s. zaterdag!

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

Remco Schreurs in actie tegen 

de veel jongere Tom Clavel. De 

andere halve finale was tussen 

de gebroeders Roelof en Robert 

Ameshoff, die elkaar vorig jaar 

pas in de finale troffen.

Lees het verslag van beide 

wedstrijden op: www.apeldoorntennis.nl/nieuws.

Zondag zal Robert het tegen 

Tom gaan opnemen. Robert 

weet niet echt wat hij van de 

finale kan verwachten. “Het is 

op smashcourt en ook Tom is 

ontzettend vooruitgegaan t.o.v. 

de ATK-wedstrijd van vorig jaar, 

wat er dus voor zorgt dat ik me 

goed moet aanpassen aan de verschillende omstandigheden.” Wel 

heeft Robert enigszins het voordeel dat Roelof in de poule al Tom 

heeft weten te verslaan. “Dus ik hoop van Roelof nog wat goede tips 

te kunnen krijgen.” Het belooft in ieder geval een mooie verfrissende 

pot te worden, door twee echte Apeldoornse talenten.

Mannen, ontzettend veel succes! En natuurlijk zien we iedereen 

zondag om 13.00u graag bij deze topwedstrijd!

Voorspel de uitslag van 
de ‘Match of the day’!
‘Match of the day’ vrijdag 12 september: Marc 

Kuiper en Stefan Baltus tegen Bart Scherders 

en Harmjan Gerritsen om 21.00u bij ALTV Daisy.

Voorspel de uitslag en win het boek ‘Het innerlijk 

spel door tennis’, beschikbaar gesteld door 

Nawijn en Polak Boekverkopers.

Je kunt je voorspelling uitbrengen door voor aanvang van de wedstrijd 

te reageren onder het bericht op onze facebook pagina:

www.facebook.com/apeldoornsetenniskampioenschappen

De winnaar van the ‘Match of the day’ van Donderdag 11 september 

is Erik Wubbolt, hij bracht als eerste de beste voorspelling uit op de 

wedstrijd tussen Robert en Roelof Ameshoff, die door Robert met 6-4 

6-4 werd gewonnen.

Speler van de dag:
Frank Timmer

Frank ‘Timbo’ Timmer. Leg eens 

uit? Dat heb je helemaal goed. Dat 

is een bijnaam die ik in verleden op 

Tepci heb gekregen. Ik denk door mijn 

manier van spelen: strijd, karakter, 

nooit opgeven, de tegenstander heeft 

pas van mij gewonnen als..

Lees het interview verder op:

www.apeldoorntennis.nl/nieuws

Parkeren in Ugchelen

Het is goed om te weten dat er tijdens het finaleweekend niet gepar-

keerd kan worden op de (kleine) parkeerplaats bij TC Ugchelen.

Spelers en bezoekers worden geadviseerd indien mogelijk met de 

fiets te komen. Een prima warming-up voor de spieren als je moet 

spelen en als toeschouwer kun je een biertje extra nemen! 

Mocht u toch met de auto willen komen, volg dan de P-borden en de 

aanwijzingen van de verkeersregelaars. Het parkeerterrein is

ongeveer 200 meter lopen van het tennispark.
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Van het ATF bestuur

Vandaag is het finaleweekend begonnen! TC Ugchelen is er helemaal 

klaar voor. Het park ligt er prachtig bij. Omdat Vego gisteravond een 

introductieavond voor zo’n 30 nieuwe leden (!) organiseerde, zijn we 

voor de laatste partijen alvast uitgeweken naar TC Ugchelen. Daar 

was het al lekker druk 

door de vrijwilligersavond 

die gelijktijdig werd 

georganiseerd. Terwijl ik 

naar de halve finales van 

manlief en zoonlief  aan 

het kijken was, was er al 

een echte ATK-sfeer op 

het park. En dat terwijl 

het echte finaleweekend 

nog moest beginnen! 

Voor ons als ATF bestuur was het gisteren een drukke dag. Alle 

bekers, prijzen en attenties moesten worden opgehaald. Terwijl 

dit krantje werd gedrukt, waren wij alles aan het sorteren voor de 

prijsuitreiking van de zaterdagfinales, die vanavond om 20.00 uur bij 

TC Ugchelen zal plaatsvinden, vooruitlopend op het ATK-feest bij TC 

Ugchelen.

Het belooft een prachtig weekend te worden met in het vooruitzicht: 

mooie finales, een zeer goede weersvoorspelling, een prachtige 

locatie, heerlijke hapjes en drankjes en veel entertainment. Wij 

hebben er zin in!

Anita Blijleven, namens het ATF-bestuur
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ATKrantje
Datum: 12 september 2014 • Uitgave 12 jaargang 2

Van het ATF bestuur

Stilaan naderen we het eind van 

de Dunique ATK 2014. Nog een 

aantal halve finales en dan het 

finaleweekend bij TC Ugchelen. 

De umpires zijn ingeroosterd, 

de bekers zijn opgepoetst 

en Tennispark Ugchelen is in 

gereedheid gebracht. Veel 

Ugchelse vrijwilligers hebben hun 

beste beentje voor gezet om er een fantastisch weekend van te

maken. Aan het weer zal het niet liggen: de voorspellingen zijn 

optimaal.

 

Zaterdag beginnen de wedstrijden om 9.30 uur.  Zo rond 20.00 uur zal 

de prijsuitreiking zijn van de op zaterdag gespeelde wedstrijden en

zullen waardebonnen van Intersport Jonker worden verloot onder de

‘early birds’ die zich vóór 1 juli jl. al hadden ingeschreven voor de ATK.

Op zondag beginnen we om 10.00 uur en verwachten we de prijzen 

tussen 16.00 en 17.00 uur te kunnen uitreiken. Tevens zal wethouder 

Stukker, namens de Gemeente Apeldoorn, bekend maken wie dit jaar 

de aanmoedigingsprijs krijgt.

 

Graag tot ziens bij TC Ugchelen. Wij wensen alle finalisten veel succes!

 

Paul van Lier, Namens het bestuur ATF

Wat is er in het finaleweekend 
allemaal te doen bij TC Ugchelen?
• Op zaterdag beginnen de finales om 9.30u; de laatste ronde is

 om 18.30u gepland.

• Op zondag beginnen de finales om 10.00u; de laatste ronde om

 14.30u gepland.

• Zowel op zaterdag als op zondag is er na afloop van de wedstrijden

 een prijsuitreiking.

• De prijsuitreiking op zaterdag is rond 20.00u; na afloop zal DJ

 Agano ons te trakteren op een swingende avond!
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• Voor de kinderen is het hele weekend een springkussen aanwezig.

• Zaterdagmiddag  kunnen de kinderen zich weer laten schminken.

• Zondagmiddag komt ballonkunstenaar Patrick en kun je meedoen

 aan een workshop.

• Intersport Jonker is aanwezig met een uitgebreide stand met

 tennissport artikelen.

• In de stand van Intersport Jonker staat ook Niels Schut van

 Netband.nl en kun je meedoen aan de  ‘Mini Tennis Challenge’.

• Willemsen fysiotherapie heeft het antwoord heeft op iedere sport

 blessure. Indien gewenst kun je je zelfs  laten scannen.

• Gedurende het hele weekend vertonen de mensen van Kiosk “De

 Ugchelse Berg” hun culinaire kunsten om u te voorzien van

 heerlijke maaltijden.

Parkeren in Ugchelen
Het is goed om te weten dat er tijdens het finaleweekend niet gepar-

keerd kan worden op de (kleine) parkeerplaats bij TC Ugchelen. Spe-

lers en bezoekers worden geadviseerd indien mogelijk met de fiets te 

komen. Een prima warming-up voor de spieren als je moet spelen en 

als toeschouwer kun je een biertje extra nemen! 

Mocht u toch met de auto willen komen, volg dan de P-borden en de 

aanwijzingen van de verkeersregelaars. Het parkeerterrein is onge-

veer 200 meter lopen van het tennispark.

ATK Actueel
Gisteren werden in de HE3 de voorrondes voor de grote finale 

gespeeld. In de eerste halve finale kwam de als eerste geplaatste 

Remco Schreurs in actie tegen de veel jongere Tom Clavel. De andere 

halve finale was tussen de gebroeders Roelof en Robert Ameshoff, 

die elkaar vorig jaar pas in de finale troffen. Lees het verslag van 

beide wedstrijden op: www.apeldoorntennis.nl/nieuws.

Zondag zal Robert het tegen Tom gaan opnemen. Robert weet niet 

echt wat hij van de finale kan verwachten. “Het is op smashcourt 

Wat is er in het finaleweekend 
allemaal te doen bij TC Ugchelen?

• Op zaterdag beginnen de fi nales om 9.30 uur; de laatste ronde 
 is om 18.30 uur gepland.
• Op zondag beginnen de fi nales om 10.00 uur; de laatste ronde
 is om 14.30 uur gepland.
• Zowel op zaterdag als op zondag is er na afl oop van de wedstrijden
 een prijsuitreiking.
• De prijsuitreiking op zaterdag is rond 20.00 uur; na afl oop zal 
 DJ Agano ons te trakteren op ween swingende avond!
• Voor de kinderen is het hele weekend een springkussen  aanwezig.
• Zaterdagmiddag  kunnen de kinderen zich weer laten schminken.
• Zondagmiddag komt ballonkunstenaar Patrick en kun je meedoen
 aan een workshop.
• Intersport Jonker is aanwezig met een uitgebreide stand met
 tennissport artikelen.
• In de stand van Intersport Jonker staat ook Niels Schut van
 Netband.nl en kun je meedoen aan de  ‘Mini Tennis Challenge’.
• Willemsen fysiotherapie heeft het antwoord heeft op iedere
 sport blessure. Indien gewenst kun je je zelfs  laten scannen.
• Gedurende het hele weekend vertonen de mensen van Kiosk
 “De Ugchelse Berg” hun culinaire kunsten om u te voorzien
 van heerlijke maaltijden.

Voorspel de uitslag van 
de ‘Match of the day’!

‘Match of the day’ van zaterdag 13 september: 

Martijn Hoedemakers  en Tony Veer tegen 

Frank Dul en Gys Mulder om 12.30 uur bij T.C. 

Ugchelen. Voorspel de uitslag en win het boek: 

De biografie van Federer, beschikbaar gesteld 

door Nawijn en Polak Boekverkopers. Je kunt je 

voorspelling uitbrengen door voor aanvang van 

de wedstrijd te reageren onder het bericht op onze facebook pagina:

www.facebook.com/apeldoornsetenniskampioenschappen

De winnaar van the ‘Match of the day’ van vrijdag 12 september is 

Wesley van der Straten, hij bracht als eerste de beste voorspelling 

uit op de wedstrijd tussen Marc Kuiper en Stefan Baltus tegen Bart 

Scherders en Harmjan Gerritsen, die door Bart en Harmjan met 4-6 

7-6 2-6 werd gewonnen.
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Wist u Dat….?? 

• Het tennispark van TC Ugchelen zeer ingenieus

 bewakingssysteem heeft?

• Dat Harmjan Gerritsen en Sebastiaan Schild daardoor

 vannacht heerlijk konden slapen?

• Dat wij niet weten of zij dat ook echt hebben gedaan?

• Dat er zondag heerlijke aardbeien met slagroom worden

 geserveerd, van onze vrolijke groenteman Hans v. Laar?

• Dat Raymond de Lang het hele jaar samen met zijn

 klanten heeft gespaard voor het finaleweekend?

• Dat je tussen de finales en het ATK-feest lekker kunt

 blijven eten bij TC Ugchelen?

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

Prijsuitreiking Dunique ATK 2014
Zaterdagavond om 20.00u worden alle prijzen uitgereikt aan de fina-

listen die zaterdag hun finale spelen. Daarnaast worden 4 waardebon-

nen van Intersport Jonker verloot onder de ‘early birds’ die zich voor 1 

juli voor de Dunique ATK 2014 hebben ingeschreven.

Zondagmiddag tussen 16.00 en 17.00u begint de prijsuitreiking 

voor de finalisten die zondag spelen. Ook de poulewinnaars die dit 

weekend niet meer in actie komen, ontvangen dan hun prijs. Daarnaast 

worden ook de aanmoedigingsprijzen voor de jeugd uitgereikt en wor-

den vrijwilligers en sponsoren bedankt. 

Planning  
9:30           HE8  Willem Ijzerman [1/2]                 Adem Karagan

9:30 DD8 25+ Marike van Loo - Boekhoven  Tabitha van Lith

   Marieke Oosterhof  Simone Wonink

9:30 ME 11-17 Maxine Hassell  Lilian Emily

     Varkevisser [3/3]

9:30 JE 11-14 Sander Kamminga [1/5] Nick van den Hurk 

     Lopez [2/5]

9:30 GD8 25+ Albert Mein [1/2]  Etienne Hurenkamp

    Quirine van Asselt   Ilona van Harsselaar

11:00 DE7 25+ Anja ten Berk De Boer - Hoekstra Marja Vink

11:00 GD7 25+ Michel van Malkenhorst [3/3] Johan van de Weijer 

     [2/3]

   Jolanda Rutgers  Diana Baltus

11:00 DE7 Charonne Smit [1]  Ans Veenvliet

11:00 ME 11-14 Dominique Amber Varkevisser Laura Jonker [3/3]

11:00 HE7 Pieter Gerritsen [1]  Tim Campen

12:30 JE2 10-12 Max Bogerd  Rune ten Berk de Boer 

 (groen)    [2/2]

12:30 HE5 45+ Jeroen Woudenberg [1/2] Henk Bulthuis [2/2]

12:30 HE6 25+ Roy Donderwinkel  Marcel Kneppel [2/5]

12:30 HD5 25+ Martijn Hoedemakers [1] Frank Dul

   Tony Veer   Gys Mulder

12:30 JE1 10-12 Daan van Miltenburg [1/4] Nick Velders [2/4]

 (groen)

14:00 JD 11-17 Floris Varkevisser [1/1] Mick van Beek

   Ruben van der Veen  Maurits van Maanen

14:00 GD3 Michel Lentjes  Jochem Gosselink

   Marjolijn Pronk  Kellie Visser

14:00 MD 11-14 Dominique Amber Varkevisser [1/1]Rose Marie Nijkamp

   Lilian Emily Varkevisser Isabel Vermeulen

14:00 HE6 25+ Tycho Vergeer  Vincent Bakker

14:00 GD6 45+ Ron van de Krol  Jos Brekelmans

   Anja Willems-Van Essen Sonja Berkhout

14:00 HE7 45+ Peter van Amerongen [5/5] Tom Meijer [3/5]

15:30 JD1 10-12  Jw van de Berg [1]  Twan Kaptein

  (groen) Tijs Turkenburg  Mees Oosterhaven

15:30 HE7 25+ Anton Juric [1/4]  Herbert de Jong [3/4]

15:30 HE8 45+ Huub Geelen [1/2]  Robin Havenaar

15:30 HD7 45+ Ed Kruitbos [1/2]  Ger Derks [2/2]

   Wim Zaaijer  Joop Termaat

15:30 DD6 25+ Margriet van Pomp [4/6] Anja Prins [2/6]

   Inge van Vemde  Greetje van Wouden

     berg

15:30 HD4 Steven Hugen [1]  Marc Kuiper

    Daniel Reezigt  Bart Scherders

17:00 GD5 Sjoerd Idzerda [1]  Joep Tanja

   Lotte Haldan  Anniek Tanja

17:00 DE8 Ilona van Harsselaar  Gabrielle Stevens-Ver

     hagen [2/2]

17:00 HE5 Koen Wuite  Bastijn Groenendaal[3/4]

F

P

F

F

F

P

1/2F

F

F

P

F

F

1/2F

F

F

F

P

P

1/2F

P

F

F

F

F

F

1/2F

P

F

F

F

F

F

F

P

F

1/2F

F

F

17:00 HE6 25+ Winnaar Vergeer/Bakker Winnaar Donderwinkel/

     Kneppel

17:00 HD7 25+ Christian Op de Haar  Frank Jacobse

   Marcel Tulk  Laurens Masselink [2/3]

17:00 HE8 25+ Ard Tiberius  Adem Karagan

18:30 GD1 10-12  Nick Velders [1]  Tijmen Mous

  (groen) Rose Marie Nijkamp  Roos Wuite

18:30 HE5 25+ Gijs Mulder  Paul Willemstijn [2/3]

18:30 GD6 25+ Raymond de Lang [1/3] Eric van Bruggen [2/3]

   Evelien Kemmink  Greetje van Wouden-  

     berg

18:30 GD7 45+ Hans van Beek [1/2]  Anton Juric [2/2]

   Hannie van Butzelaar  Brigida Salvagno

18:30 HD5 45+ Han Blijleven [1/2]  Hans Goedings [1/2]

    Peter Bosch   Wim Klokkers

ATK Actueel
Gisteren blikten we vooruit op 

de finale van de heren in de 

hoogste categorie, vandaag 

zijn de dames aan de beurt.

Lees verder op: www.apeldoorntennis.nl/nieuws
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ATK-Actueel

De eerste ATKampioenen zijn bekend. Deze vind je terug in dit 

ATKrantje.

We kunnen terugkijken op een geslaagde eerste dag. Allereerst 

natuurlijk het fantastische weer. In het zonnetje heeft het aanwezige 

publiek kunnen genieten van een aantal spannende wedstrijden onder 

het genot van een hapje en een drankje. Zoals bijna gebruikelijk was 

de prijsuitreiking (veel) later dan verwacht, maar dat maakte wel dat 

direct hierna het feest kon beginnen.

Een feest wat nog in de vroege uurtjes doorging...

 

Zelf ben ik op tijd naar huis gegaan, want vandaag is het weer een vol 

programma met vele mooie partijen. Alle finalisten vandaag wens ik 

veel succes. En veel kijkplezier voor het publiek!

Petra Ong, namens het ATF-bestuur

17 °C 
Neerslagkans: 20%
Luchtvochtigheid: 72%
Wind: 10 km/h

ATK-Weer Zondag 14/9/2014

Wat is er vandaag allemaal te doen 
bij TC Ugchelen?

• De finales om 10.00 uur; de laatste ronde om 14.30 uur gepland

• De prijsuitreiking zal tussen 16.00 en 17.00 uur beginnen

• Voor de kinderen is een springkussen aanwezig.

• Ballonkunstenaar Patrick komt en je kunt meedoen aan een 

 workshop.

• Intersport Jonker is aanwezig met een uitgebreide stand met  

 tennissport artikelen.

• In de stand van Intersport Jonker staat ook Niels Schut van 

 Netband.nl en kun je meedoen aan de  ‘Mini Tennis Challenge’.

• Willemsen fysiotherapie heeft het antwoord heeft op iedere 

 sport blessure. Indien gewenst kun je je zelfs laten scannen. 

• De mensen van Kiosk “De Ugchelse Berg” voorzien u van 

 heerlijke maaltijden.

Doe mee aan de Mini Tennis 
Challenge van Netband.nl

Netband.nl probeert tennissers en potentiële tennissers met elkaar 

in contact te brengen. Om te laten zien hoe dit werkt, zal Netband.nl 

tijdens het finaleweekend van de Dunique ATK 2014 in de stand van 

Intersport Jonker een  Mini Tennis Challenge organiseren. Kijk voor 

meer informatie op www.apeldoorntennis.nl/nieuws/doe- 

mee-aan-de-mini-tennis-challenge-van-netband.nl of op 

www.Facebook.com/Netband.nl. En registreer je daarna helemaal 

gratis op www.netband.nl!

Voorspel de uitslag van 
de ‘Match of the day’!

‘Match of the day’ van zondag 14 september: de 

HE3-finale tussen Robert Ameshoff en Tom Clavel. 

Voorspel de uitslag en win het boek ‘Extreem’ van 

Martin Verkerk , beschikbaar gesteld door Nawijn 

en Polak Boekverkopers. 

Vandaag is er een extra ‘match of the day’: de DE3-finale tussen 

Manon de Rijk en Rachella Koetsier. Degene die als eerste de beste 

uitslag voorspelt wint 2 kaarten voor de AFAS Tennis Classics, 

beschikbaar gesteld door Tennisevents by Eltingh Haarhuis.

Je kunt je voorspellingen uitbrengen door voor aanvang van de 

wedstrijd te reageren op de betreffende berichten op onze facebook 

pagina:

www.facebook.com/apeldoornsetenniskampioenschappen

De ‘Match of the day’ van zaterdag 13 september tussen Martijn 

Hoedemakers en Tony Veer tegen Frank Dul en Gys Mulder is ver-

plaatst naar zondag 14 september om 10.00 uur. 

Planning finales 
zondag 14 september
10.00 uur  DD7 45+  

 Mary van den Enk-Albers [1/4]/Hennie Melaard-Palm -  

 Lianne Drenth/Margo van der Linden

 GD5 25+ 

 Han Blijleven [1/4]/Anita Blijleven - 

 Danny de Harder [2/4]/Kyra Demmer-Donker

 DE5 Anouk Koldenhof - Lisa Siedenburg

 HE4 Koen Vosmeijer - Yoran van den Berg [2/2]

 HE6 Sven Blijleven - Bas ter Weele [2/2]

 HD5 25+ 

 Martijn Hoedemakers [1]/Tony Veer -

 Frank Dul/Gys Mulder

11:30 DE3 Manon de Rijk [1] - Rachella Koetsier

 HD5 

 Harmjan Gerritsen/Bart Scherders - 

 Jelle Rozema [2/2]/Erik Wubbolt

 DD7 25+ 

 Jolanda Amade [1/3]/Diana Baltus - 

 Cornélie van den Haak [2/3]/Esther Oosterhuis

 DE6 Fleur ter Borg - Lilian Emily Varkevisser

 DD8 25+ 

 Marike van Loo - Boekhoven/Marieke Oosterhof -  

 Tabitha van Lith/Simone Wonink

 HE8 Willem Ijzerman [1/2] - Adem Karagan

 HD7 25+ 

 Christian Op De Haar/Marcel Tulk - 

 Frank Jacobse [2/3]/Laurens Masselink

13:00 HE3 Tom Clavel - Robert Ameshoff

 DD4 

 Rianne Buist [1]/Anouk Koldenhof - 

 Gabriëlle Kaptein/Manoek van Pomp

 GD4 

 Bram Huijgen [1]/Cheryl Pasman - 

 Danny de Harder/Leanne Wiggers

 DD5 25+ 

 Serva Dollenkamp [1/4]/Miriam van Houten - 

 Inge Gammauf [3/4]/Monique Schepers

 GD6 25+ 

 Raymond de Lang [1/3]/Evelien Kemmink  - 

 René van Amsterdam/Marieke Budding

 DD3 25+ 

 Nicole van Uitert [1]/Kellie Visser - 

 Els Moret/Stieneke Torringa

 DD6 25+

 Lucienne van Luijt [1/6]/Wilma Mensing - 

 Margriet van Pomp [4/6]/Inge van Vemde

w w w . a p e l d o o r n t e n n i s . n l
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KAMPIOENSCHAPPEN 
01.09.14 T/M 14.09.14

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

14:30 HD3 

 Robert Ameshoff [1]/Roelof Ameshoff - 

 Tom Clavel/Rens Kamphuis

 HE6 45+ Ronald Stokebrand - Peter van Halteren [4/4]

 GD7 25+ 

 Sybrand Oosterhof [1/3]/Jolanda Amade -    

 Michel van Malkenhorst [3/3]/Jolanda Rutgers

 DD5 

 Lotte Haldan [1/2]/Sophie Romijn -    

 Anniek Tanja [2/2]/Linde Zwaan

 HD6 25+ 

 Philippe Kuijpers/Peter Zwartbol - 

 Martijn Romijn/Paul Willemstijn

 JE 11-17 

 Thomas Westerman [1/3] - Sander Kamminga [2/3]

 MD 11-14 

 Dominique Amber Varkevisser [1/1]/Lilian Emily 

 Varkevisser - Rose Marie Nijkamp/ Isabel Vermeulen

Wist u Dat….?? 

• Gré Reezigt gisteren zoveel rozen van finalisten kreeg, 

 dat ze met een heel boeket naar huis ging?

• Jeroen van Woudenberg 5 x clubkampioen bij Tepci is 

 geweest en nu ook nog ATKampioen in de HE5 45+?

• Harry Willems in 12 minuten van Berg & Bosch naar 

 Ugchelen fietst zonder kitescherm?

• Hans Goedings denkt dat je van een badjas ook lekker 

 gaat ruiken?

• Het ATK-feest gisteren tot in de kleine uurtjes doorging 

 en wij hopen dat iedereen vandaag weer fris en fruitig 

 op of naast de baan staat!

Alle uitslagen: 

www.toernooi.nl 
(Dunique ATK 2014)



Finalisten van zaterdag    13 september 

9.30 uur

12.30 uur

11.00 uur

Albert Mein en Quirine van Asselt winnen in de GD8 25+ met 6-3 7-5 

van Etienne Hurenkamp en Ilona van Harsselaar.

 

Charonne Smit wint in de DE7 met 6-2 6-1 van Ans Veenvliet.

ATK Actueel

Gisteren werden de eerste finalepartijen gespeeld. Hieronder volgt 

een overzicht van de uitslagen:

Daan van Miltenburg wint in de JE Groen 1 met 4-1 4-1 van Nick 

Velders.

Floris Varkevisser en Ruben van der Veen wonnen in de  JD t/m 17 

met 6-0 6-1 van Mick van Beek en Maurits van Maanen.

Jos Brekelmans en Sonja Berkhout werden ATKampioen door poul-

winnaar te worden in de GD6 45+.

Tom Meijer  wint in de HE7 45+ met 6-2 6-2 van Peter van Amerongen.

 

Ed Kruitbos en Wim Zaaijer winnen in de HD7 45+ met 4-6 6-2 6-4 

van Ger Derks en Joop Termaat.

 

  

Sjoerd Idzerda en Lotte Haldan winnen in de GD5 met 6-3 6-1 van 

Joep en Anniek Tanja. 

Ilona van Harsselaar wint in de DE8 met 7-5 6-1 van Gebriëlle 

Stevens-Verhagen.

14.00 uur

15.30 uur

17.00 uur

Bastijn Groenendaal wint in de HE5 met 7-6 1-6 6-3 van Koen Wuite.

Roy Donderwinkel wint in de HE6 25+ met 6-1 6-4 van Vincent Bakker. 

Adem Karagan wint in de HE8 25+ met 6-3 6-2 van Ard Tiberius.

Nick Velders  en Rose Marie Nijkamp worden poulewinnaar in de GD 

Groen 1 door te winnen van Tijmen Mous en Roos Wuite. 

 

 

Paul Willenstijn wint in de HE5 25+ met 7-6 6-3 van Gijs Mulder

Anton Juric en Brigida Salvagno winnen in de GD7 45+ van Hans van 

Beek en Hannie van Butzelaar.

Hans Goedings en Wim Klokkers winnen in de HD5 45+ met 7-6 6-3 

van Han Blijleven en Peter Bosch.

Lilian Emily Varkevisser wint in 

de ME t/m 17 met 6-0 6-1 van 

Maxine Hassell.

Sander Kamminga wint in de JE 

t/m 14 met 3-6 6-2 6-4 van Nick 

van den Hurk Lopez.

 

Rune ten Berk de Boer wint in de 

JE Groen 2 met 4-2 4-1 van Max 

Bogerd.

Robin Havenaar wint in de HE8 

45+ met 6-1 6-2 va Huub Geelen.

Jeroen Woudenberg wint in de 

HE5 45+ met 6-1 6-3 van Henk 

Bulthuis.

Bart Scherders en Marc Kuiper 

werden poulewinnaar in de HD4 door 

o.a. met 7-6 6-4 te winnen van Steven 

Hugen en Daniel Reezigt.

18.30 uur

Dominique Amber Varkevisser 

wint in de ME t/m 14 met 6-0 6-3 

van Laura Jonker.

Pieter Gerritsen wint in de HE7 

met 6-3 6-0 van Tim Campen

 

Anton Juric wint in de HE7 25+- 

met 4-6 6-4 6-0 van Herbert de 

Jong.

Twan Kaptein en Mees Oosterha-

ven winnen in de JD Groen met 

0-4 5-4 7-6 van Jan Willem van 

den Berg en Tijs Turkenburg. 
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ATK-Actueel

De eerste ATKampioenen zijn bekend. Deze vind je terug in dit 

ATKrantje.

We kunnen terugkijken op een geslaagde eerste dag. Allereerst 

natuurlijk het fantastische weer. In het zonnetje heeft het aanwezige 

publiek kunnen genieten van een aantal spannende wedstrijden onder 

het genot van een hapje en een drankje. Zoals bijna gebruikelijk was 

de prijsuitreiking (veel) later dan verwacht, maar dat maakte wel dat 

direct hierna het feest kon beginnen.

Een feest wat nog in de vroege uurtjes doorging...

 

Zelf ben ik op tijd naar huis gegaan, want vandaag is het weer een vol 

programma met vele mooie partijen. Alle finalisten vandaag wens ik 

veel succes. En veel kijkplezier voor het publiek!
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ATK-Weer Zondag 14/9/2014

Wat is er vandaag allemaal te doen 
bij TC Ugchelen?

• De finales om 10.00 uur; de laatste ronde om 14.30 uur gepland

• De prijsuitreiking zal tussen 16.00 en 17.00 uur beginnen

• Voor de kinderen is een springkussen aanwezig.

• Ballonkunstenaar Patrick komt en je kunt meedoen aan een 

 workshop.

• Intersport Jonker is aanwezig met een uitgebreide stand met  

 tennissport artikelen.

• In de stand van Intersport Jonker staat ook Niels Schut van 

 Netband.nl en kun je meedoen aan de  ‘Mini Tennis Challenge’.

• Willemsen fysiotherapie heeft het antwoord heeft op iedere 

 sport blessure. Indien gewenst kun je je zelfs laten scannen. 

• De mensen van Kiosk “De Ugchelse Berg” voorzien u van 

 heerlijke maaltijden.

Doe mee aan de Mini Tennis 
Challenge van Netband.nl

Netband.nl probeert tennissers en potentiële tennissers met elkaar 

in contact te brengen. Om te laten zien hoe dit werkt, zal Netband.nl 

tijdens het finaleweekend van de Dunique ATK 2014 in de stand van 

Intersport Jonker een  Mini Tennis Challenge organiseren. Kijk voor 

meer informatie op www.apeldoorntennis.nl/nieuws/doe- 

mee-aan-de-mini-tennis-challenge-van-netband.nl of op 

www.Facebook.com/Netband.nl. En registreer je daarna helemaal 

gratis op www.netband.nl!

Voorspel de uitslag van 
de ‘Match of the day’!

‘Match of the day’ van zondag 14 september: de 

HE3-finale tussen Robert Ameshoff en Tom Clavel. 

Voorspel de uitslag en win het boek ‘Extreem’ van 

Martin Verkerk , beschikbaar gesteld door Nawijn 

en Polak Boekverkopers. 

Vandaag is er een extra ‘match of the day’: de DE3-finale tussen 

Manon de Rijk en Rachella Koetsier. Degene die als eerste de beste 

uitslag voorspelt wint 2 kaarten voor de AFAS Tennis Classics, 

beschikbaar gesteld door Tennisevents by Eltingh Haarhuis.

Je kunt je voorspellingen uitbrengen door voor aanvang van de 

wedstrijd te reageren op de betreffende berichten op onze facebook 

pagina:

www.facebook.com/apeldoornsetenniskampioenschappen

De ‘Match of the day’ van zaterdag 13 september tussen Martijn 

Hoedemakers en Tony Veer tegen Frank Dul en Gys Mulder is ver-

plaatst naar zondag 14 september om 10.00 uur. 

Planning finales 
zondag 14 september
10.00 uur  DD7 45+  

 Mary van den Enk-Albers [1/4]/Hennie Melaard-Palm -  

 Lianne Drenth/Margo van der Linden

 GD5 25+ 

 Han Blijleven [1/4]/Anita Blijleven - 

 Danny de Harder [2/4]/Kyra Demmer-Donker

 DE5 Anouk Koldenhof - Lisa Siedenburg

 HE4 Koen Vosmeijer - Yoran van den Berg [2/2]

 HE6 Sven Blijleven - Bas ter Weele [2/2]

 HD5 25+ 

 Martijn Hoedemakers [1]/Tony Veer -

 Frank Dul/Gys Mulder

11:30 DE3 Manon de Rijk [1] - Rachella Koetsier

 HD5 

 Harmjan Gerritsen/Bart Scherders - 

 Jelle Rozema [2/2]/Erik Wubbolt

 DD7 25+ 

 Jolanda Amade [1/3]/Diana Baltus - 

 Cornélie van den Haak [2/3]/Esther Oosterhuis

 DE6 Fleur ter Borg - Lilian Emily Varkevisser

 DD8 25+ 

 Marike van Loo - Boekhoven/Marieke Oosterhof -  

 Tabitha van Lith/Simone Wonink

 HE8 Willem Ijzerman [1/2] - Adem Karagan

 HD7 25+ 

 Christian Op De Haar/Marcel Tulk - 

 Frank Jacobse [2/3]/Laurens Masselink

13:00 HE3 Tom Clavel - Robert Ameshoff

 DD4 

 Rianne Buist [1]/Anouk Koldenhof - 

 Gabriëlle Kaptein/Manoek van Pomp

 GD4 

 Bram Huijgen [1]/Cheryl Pasman - 

 Danny de Harder/Leanne Wiggers

 DD5 25+ 

 Serva Dollenkamp [1/4]/Miriam van Houten - 

 Inge Gammauf [3/4]/Monique Schepers

 GD6 25+ 

 Raymond de Lang [1/3]/Evelien Kemmink  - 

 René van Amsterdam/Marieke Budding

 DD3 25+ 

 Nicole van Uitert [1]/Kellie Visser - 

 Els Moret/Stieneke Torringa

 DD6 25+

 Lucienne van Luijt [1/6]/Wilma Mensing - 

 Margriet van Pomp [4/6]/Inge van Vemde

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

 
APELDOORNSE TENNIS  
KAMPIOENSCHAPPEN 
01.09.14 T/M 14.09.14

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

14:30 HD3 

 Robert Ameshoff [1]/Roelof Ameshoff - 

 Tom Clavel/Rens Kamphuis

 HE6 45+ Ronald Stokebrand - Peter van Halteren [4/4]

 GD7 25+ 

 Sybrand Oosterhof [1/3]/Jolanda Amade -    

 Michel van Malkenhorst [3/3]/Jolanda Rutgers

 DD5 

 Lotte Haldan [1/2]/Sophie Romijn -    

 Anniek Tanja [2/2]/Linde Zwaan

 HD6 25+ 

 Philippe Kuijpers/Peter Zwartbol - 

 Martijn Romijn/Paul Willemstijn

 JE 11-17 

 Thomas Westerman [1/3] - Sander Kamminga [2/3]

 MD 11-14 

 Dominique Amber Varkevisser [1/1]/Lilian Emily 

 Varkevisser - Rose Marie Nijkamp/ Isabel Vermeulen

Wist u Dat….?? 

• Gré Reezigt gisteren zoveel rozen van finalisten kreeg, 

 dat ze met een heel boeket naar huis ging?

• Jeroen van Woudenberg 5 x clubkampioen bij Tepci is 

 geweest en nu ook nog ATKampioen in de HE5 45+?

• Harry Willems in 12 minuten van Berg & Bosch naar 

 Ugchelen fietst zonder kitescherm?

• Hans Goedings denkt dat je van een badjas ook lekker 

 gaat ruiken?

• Het ATK-feest gisteren tot in de kleine uurtjes doorging 

 en wij hopen dat iedereen vandaag weer fris en fruitig 

 op of naast de baan staat!

Alle uitslagen: 

www.toernooi.nl 
(Dunique ATK 2014)
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