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Van het ATF bestuur

Vandaag start de Dunique ATK 2015. Met 507 spelers die 789 

wedstrijden gaan spelen. Hieruit blijkt dat tennis in Apeldoorn 

springlevend is . Meer spelers dan de vorige jaren, dus meer 

animo. Elke dag worden op 3 of 4 parken partijen ingepland.  

Elke vereniging kan zo zijn visite kaartje afgeven en laten zien 

waarom het juist daar goed toeven is.

Met Jacco Eltingh als ambassadeur proberen we de ATK nog aanspre-

kender te maken voor oud en jong. Op de laatste finale dag spelen de 

winnaars van de Herendubbel 

2 tegen Jacco  Eltingh en Sjeng 

Schalken.

En met Quick als gastheer 

voor het finale weekend zijn 

we verzekerd van sportiviteit, 

gezelligheid, saamhorigheid, 

gastvrijheid en culinair genie-

ten (aldus voorzitter Gustaaf in 

de ATK special van de Steden 

Driehoek).

Na deze mooie woorden wens ik iedereen mede namens Ancella, 

Anita , Petra en Paul een sportief en gezellig toernooi toe.

Theo Wolven (voorzitter ATF)

28 °C 
Neerslagkans: 20%

Luchtvochtigheid: 73%

Wind: 16 km/h

ATK-Weer maandag 31/8/2015

Aftrap ATK bij ALTV Quick
 

Gistermiddag was een gezellige aftrap van de Dunique ATK 

2015 bij ALTV Quick, die dit jaar het finaleweekend van de ATK 

organiseert. Vertegenwoordigers van alle besturen, wedstrijd-

commissies, vrijwilligers en sponsoren 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 warm welkom van Gustaaf van den Brand, voorzitter van 

ALTV Quick, vertelde Theo namens de ATF over de opzet van de 

Dunique ATK 2015 en kregen alle verenigingen hun eigen ATK vlag 

uitgereikt, gesponsord door Bos Vlaggen.

Richard Klein van Intersport nam als hoofdsponsor - mede namens  

Christiaan Wallet van Dunique en Robert Amade van de Hypotheker -                         

het woord en benadrukte de belangrijke rol die de jeugd heeft in het 

Apeldoornse Tennis. Tijdens de ATK is er speciaal voor de jongste 

jeugd op woensdagmiddag 9 september het Tenniskids Event bij ALTV 

Quick. (inschrijven kan nog t/m zondag 6 september a.s.)

Als laatste werd iedereen, en in het bijzonder de vrijwilligers van 

Quick, veel succes en plezier gewenst met de organisatie van het 

toernooi. 

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

Net als vorig jaar kiezen we tijdens Dunique ATK 2015 

dagelijks een ‘Match of the day’ waarvan je via onze 

Facebookpagina de uitslag kunt voorspellen. 

Als jij het dichtst bij de uitslag zit, dan win je 2 kaarten voor de 

AFAS Tennis Classics in november, beschikbaar gesteld door 

TennisEvents by Eltingh Haarhuis. Als meerdere mensen dezelfde 

uitslag hebben voorspeld, dan wint degene die als eerste voor het 

begin van de wedstrijd zijn/haar  

voorspelling op Facebook heeft 

gezet. 

De ‘match of the day’ van maan-

dag 30 augustus 2015 is de HD6 

tussen Jasper Huisman/Remy 

Kerst en Yari Urdjell/Bas ter 

Weele om 18.00 uur bij TV Vego. 



Wist u dat...?!

• Wist u dat bij de kick off van de ATK hele belangrijke  

 mensen waren, die voortdurend gebeld werden?

• Wist u dat u bij TV Vego alléén met uw pinpas   

 kunt betalen, en dus niet contant!

• Wist u dat Quick heerlijke kleine luxe broodjes bij de  

 kick off hadden en we hierdoor hoge culinaire 

 verwachtingen en hebben van het finaleweekend?

• Wist u dat gedurende de hele ATK op alle parken wel  

 wat lekkers is te krijgen?

• Wist u dat dit ook mede mogelijk wordt gemaakt door  

 de drie hoofdsponsoren van de ATK?

Even voorstellen: centrale 
plancommissie Dunique ATK 2015

Ook dit jaar werken we weer met een centrale plancommissie. Deze 

bestaat uit Leonie Puister, Ed Puister en Martijn Schaap. Samen met 

Ancella hebben zij voor de start van de ATK al veel werk verricht aan 

het plannen van de wedstrijden. 

De plancommissie is via de mail bereikbaar op: 

planning@apeldoorntennis.nl. (Voor echt spoedeisende zaken en noodsituaties 

kan er doordeweeks van 17.00 uur en in het weekend vanaf 10.00 uur gebeld worden 

naar 06-10837533.)

ATK-Speler van de Dag

Onze eerste speler van de dag is onze huidige ATK kampioen in 

de hoogste singlecategorie; Robert Ameshoff. In de finale van 

vorige jaar rekende de speler van TC Sprenkelaar in een span-

nende strijd af met Tom Clavel: 4-6 7-6 6-4. Ook in de dubbel in 

de hoogste categorie bleek Robert vorig jaar de beste, samen 

met zijn broertje Roelof, net als in 2010, 2012 en 2013. In een 

herhaling van de finale van 2013 werden Rens Kamphuis en 

wederom Tom Clavel verslagen met 6-4 6-2 in een hoogstaande 

wedstrijd. 

Robert, uitkomend voor het hoogste gemengd team op de zondag-

competitie, is zijn finale tegen Tom nog niet vergeten. ‘Wat me vooral 

is bijgebleven is het einde van de tweede set. En dan bedoel ik vooral 

de support die ik kreeg van mijn clubgenoten. Ik verloor de eerste set, 

stond achter in de tiebreak van de tweede set maar ik bleef volhouden. 

Met als resultaat dat ik de set nog won. De derde set ging alle kanten 

op, maar weer hield ik het vol dankzij de fantastische aanmoedigingen 

die ik kreeg van de mensen langs de kant. Ik kwam met 5-4 voor 

waarna Tom gelukkig een foutje maakte waar ik van kon profiteren.’ 

Lees het interview verder op: www.apeldoorntennis.nl/nieuws
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Vormgeving en opmaak Dunique

Inschrijven tenniskids 

De inschrijving voor de tenniskids staat nog open tot en met zondag 6  

september aanstaande. Je kunt je inschrijven via de button op de jeugd- 

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

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

Maandag 31/8: TC Sprenkelaar (vanaf 16.30 uur), TV Vego,   

 ALTV Daisy, TV De Maten (vanaf 18.00 uur)

Dinsdag 1/9:  TC Ugchelen (vanaf 16.30 uur) 

 TV Beekbergen (vanaf 18.00 uur)

 TC Kerschoten (vanaf 18.30 uur)

Woensdag 2/9: TV Vego (vanaf 16.30 uur) TV De Maten en 

 TC Ugchelen (vanaf 18.00 uur) 

Donderdag 3/9: ALTV Tepci (vanaf 16.30 uur) ALTV Daisy, 

 TC Sprenkelaar en TV Vego (vanaf 18.00)

Vrijdag 4/9:  ALTV Tepci (vanaf 16.30 uur) TV De Maten  

 en TV Beekbergen (vanaf 18.00 uur)

Kijk voor de planning van de wedstrijden op www.toernooi.nl
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Datum: 1 september 2015 • Uitgave 2 jaargang 3

Van het ATF bestuur

We zijn de ATK begonnen met ‘code oranje’! Terwijl ik dit schrijf 

valt er flink wat regen uit de lucht en lees ik dat de partijen 

van 18.00 uur zijn komen te vervallen. Naast overlast voor de 

spelers en de vrijwilligers op de verenigingen betekent dit ook 

extra ballast voor de planners. Het zijn de minder leuke kanten 

van het organiseren van een toernooi. Je kunt alles nog zo goed 

voorbereiden, het weer blijft een onzekere factor.

 

Zowel mijn man, zoon als ik doen mee aan de ATK, heel erg leuk 

maar dit vergt ook een behoorlijke organisatie thuis om alles geregeld 

te krijgen naast je dagelijkse werk. Desondanks willen we geen van 

allen dit mooie toernooi missen, dus zal het wat vaker een pizza of 

patatje zijn. Niet echt de beste maaltijd voor een wedstrijd overigens.

 

Mijn rol binnen het ATF bestuur tijdens de ATK is met name de orga-

nisatie van de ATK Tenniskids rood/oranje, een supergezellig event op 

woensdagmiddag 9 september bij ALTV Quick. De organisatie bestaat  

verder uit de JC-commissie van ALTV 

Quick en Marlies Jansen. Op dit moment 

zijn er al 54 inschrijvingen, maar we  

rekenen op zo’n 80 kinderen. Heb je je 

zoon of dochter nog niet opgegeven, 

doe dit dan snel. Aanmelden kan nog tot 

en met 6 september via de button op de 

jeugdpagina van de website van de ATF 

www.apeldoorntennis.nl/jeugd. 

En tussendoor zal ik toch een beetje duimen voor mooi weer, wie 

weet helpt het.... Tot ziens op één van de tennisparken!

 

Petra Ong

18 °C 
Neerslagkans: 1%

Luchtvochtigheid: 70%

Wind: 21 km/h

ATK-Weer dinsdag 1/9/2015

ATK Actueel

Helaas moesten we de wedstrijden bij ALTV Daisy wegens 

regen verplaatsen, maar bij TC Sprenkelaar, TV De Maten, 

TV Vego en reservepark TC Ugchelen werden toch nog aardig 

wat wedstrijden gespeeld.

Bij TC Sprenkelaar moesten 

Jan Toet en Asim Zylkic 

even wachten tot het droog 

werd voor zijn hun wed-

strijd tegen Joost Mulder 

en Sybrand Oosterhof in de 

HD6 30+ konden beginnen. 

Zij wonnen met 7-6 6-2.

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

Vandaag is de ‘Match of the day’ de 

wedstrijd in de GD4 tussen Lex Overvelde/ 

Marjolijn Pronk en Danny de Harder/Sietske 

Joustra om 18.30 uur bij T.C. Kerschoten. 

Voorspel de uitslag via onze Facebookpagina 

en win 2 kaarten voor de AFAS Tennis 

Classics in november, beschikbaar gesteld 

door TennisEvents by Eltingh Haarhuis. 

Kijk ook op die pagina als je wilt weten welke voorspellingen er zijn 

gedaan op de uitslag van de ‘Match van gisteren’, de wedstrijd in 

de HD6 tussen Jasper Huisman/Remy Kerst tegen Yari Urdjell/Bas 

ter Weele. Door de regen is deze wedstrijd verplaatst naar 7/9/2015 

18.00 uur. Je kunt tot dan nog voorspellingen doen. Uitgebrachte 

voorspellingen blijven staan. 

vervolg artikel “ATK Actueel”

Bij TV De Maten wonnen 

Evelyn Wolbrink en Tineke 

van den Berg knap van 

Renate Janson en Yvette 

Bouwmeester met 6-7 6-3 

6-0 in de DD5.

 

Nico Brouwer en Richard 

Nieuwkerk staken niet 

onder stoelen of banken 

dat zij met grote cijfers 

gewonnen hadden van 

Berry van Schaik en Peter 

Hartung in de HD5 30+.



Wist u dat...?!

• Berry van S. niet op natte Smash Court banen kan spelen en  

 ook niet van kunstlicht houdt

• Roy D. een vervelende blessure heeft waardoor hij zijn   

 single heeft moeten opgeven en dat hij geheimzinnig doet over  

 hoe hij deze heeft opgelopen.

• Danny de H. de wisselbeker, die hij vorig jaar in de GD4  

 heeft gewonnen, niet meer kon vinden en dat hij er net   

 op tijd achter kwam dat deze het hele jaar bij zijn dubbelpartner  

 Leanne op de schoorsteen heeft gestaan.

• Wij via onze Facebookpagina regelmatig interessante   

 berichten en foto’s plaatsen.

• U wistudatjes kunt aanleveren via redactie@apeldoorntennis.nl.

Sponsor uitgelicht   

Richard Klein van Intersport Jonker is 

één van de hoofdsponsors die al 

meerdere jaren bij de ATK betrokken is. 

Richard: ‘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 als oud zie je op de baan en daarbij 

komt dat de ATK ook de Apeldoornse 

verenigingen met elkaar verbindt.’

vervolg artikel “Speler van de dag: Joey Joosten”                  

Hoe verloopt je seizoen tot nu toe?

“Ik heb vaak een goed dubbeltoernooi gespeeld. Al mijn partners zijn 

blij dat ze met mij mogen spelen. Vorige week heb ik bij Daisy de HD 

5 gewonnen met Harmjan Gerritsen, eerder won ik in Welsum de HD 

4 met Glenn van der Straten. Voor de singels ben ik iets te blessure-

gevoelig. Laatst moest ik in een HE 2 finale helaas opgeven.”

Dus wat verwacht je van de ATK?

“Sowieso dat ik alles win, en dat mensen van mij een hoop kunnen 

leren.”

Naar welke wedstrijd kijk je uit?

“Mijn dubbelwedstrijd met Roy Donderwinkel tegen Harmjan 

Gerritsen en Bart Scherders. Met Harmjan heb ik dus vorige week 

op Daisy gewonnen, die titel heeft hij echt aan mij te danken. Dat zal 

ik hem dan in onze wedstrijd bij de ATK ook even laten zien. En ook 

Bart is een goede vriend van mij, hem wil ik dus ook alle hoeken van 

de baan laten zien. Dat ik met Roy speel, tja, dat komt omdat verder 

niemand kon. Glenn is geblesseerd en de anderen waren al bezet. 

Dan maar met Roy, je moet wat he…”

Wat is het gekste wat je ooit heb meegemaakt op de 

tennisbaan?

“Harmjan trok vorige week bij Daisy uit het niets zijn broek omlaag. 

Ik heb ook twee memorabele wedstrijden tegen Danny de Harder 

gespeeld. Beide keren won ik dik. Ik hoorde hem in zichzelf een beetje 

schelden, ook op mij. Hilarisch.”

Wat hoop je nog te bereiken op tennisgebied?

“Ik heb alles al bereikt. Volgend jaar sluit ik mijn tenniscarrière af 

op Wimbledon en daarna mag iedereen bij mij lessen.”
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Speler van 
de dag:  
Joey 
Joosten

Lid bij ALTV Daisy en 

TC Ugchelen

 

Joey, in welke onder-

delen doe je mee?

“HD 5 en HD 6”

Vorig jaar deed je niet mee met de ATK. Waarom toen niet 

en nu wel?

“Ik wilde vorig jaar een keer andere mensen de kans geven om ook te 

winnen. En voor dit jaar; het is dat er geen HE 2 is, anders kon ik daar 

mooi winnen. Dat is dus jammer, nu ga ik maar twee keer dubbelen.

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

  Dinsdag 2/9:  TC Ugchelen (vanaf 16.30 uur)

  TV Beekbergen, TC Sprenkelaar (vanaf 18.00 uur)    

  TC Kerschoten (vanaf 18.30 uur)

  Woensdag 3/9:  TV Vego (vanaf 16.30 uur) 

  TC Ugchelen TV, De Maten (vanaf 18.00 uur) 

  Donderdag 4/9:  ALTV Tepci (vanaf 16.30 uur) 

  ALTV Daisy, TC Sprenkelaar en TV Vego 

  (vanaf 18.00 uur)

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

  TV Beekbergen en TV De Maten (vanaf 18.00 uur)

  Zaterdag 6/9:  TC Sprenkelaar, ALTV Tepci, ALTV Daisy 

  en TC Kerschoten (vanaf 10.00 uur)

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



ATKrantje
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Van het ATF bestuur

Dit is alweer de 3e nieuwsbrief van de Dunique ATK 2015. Na 

een regenachtige start is het toernooi inmiddels in volle gang. 

Gisteravond werd er op 4 parken gespeeld, waardoor we weer 

helemaal op schema zijn. 

Voor mij is dit het 3e jaar, dat ik samen met de promotiecommissie en 

het team van Dunique het dagelijkse ATKrantje verzorg. Een hele klus, 

waar we vaak tot laat in de avond/nacht mee bezig zijn, maar de vele 

positieve reacties die we steeds weer ontvangen geven veel voldoe-

ning! Ik ben heel blij dat mijn vriendin Frances Gerritsen dit jaar helpt 

met de eindredactie, waardoor ik op sommige avonden bijtijds naar 

bed kan. Vanaf deze plaats wil ik haar hiervoor alvast enorm bedan-

ken! Aanvankelijk zou Glenn van der Straten, die enkele weken  

geleden ook grotendeels de ATK-bijlage bij de Stedendriehoek heeft 

geschreven, de eindredactie doen. Hij kreeg echter de kans om stage 

te lopen bij Tennis.nl en een rol te spelen bij de verslaggeving van 

de US Open. Wij begrijpen uiteraard dat hij daar voorrang aan wilde 

geven en wij zijn stiekem ook best 

wel een beetje trots dat hij met  

iedere dag een andere ‘speler van 

de dag’ ook nog steeds zijn bijdrage 

levert aan ons ATKrantje! Daar-

naast zijn we blij dat we dit jaar ook 

weer veel foto’s mogen plaatsen 

van sportfotograaf Rien Hokken. 

Mocht je hem tegenkomen, kijk dan 

even leuk in de camera!  

En last but not least levert Niels Schut van Netband.nl ook weer  

regelmatig bijdragen aan het ATKrantje in zijn missie om de tennis-

sport te promoten. Dit jaar heeft hij er ook voor gezorgd dat er op alle 

verenigingen ‘digitale muurkranten’ hangen waar we ook dagelijks 

foto’s en berichten over de ATK plaatsen. Ik wens iedereen veel 

leesplezier, maar vooral veel succes in de nog te spelen wedstrijden. 

Mocht je iets leuks te vertellen hebben of een mooie foto willen delen, 

mail dan naar: redactie@apeldoorntennis.nl!

Hartelijke groeten, Anita Blijleven

16 °C 
Neerslagkans: 2%

Luchtvochtigheid: 74%

Wind: 6 km/h

ATK-Weer woensdag 2/9/2015

ATK Actueel
Gisteren hadden we een prima speeldag en konden alle geplande par-

tijen gespeeld worden. Annet Konink en Margriet van Pomp wonnen 

op TC Kerschoten van  de tweelingzussen Wilma van Dronkelaar-Bo-

kelman en Inge Heijs-Bokelmann in de DD6 30+. In de HE7 won 

Ronald van den Berg met 7-5 6-2 van Roy van Bedaf. Er speelden nog 

meer familieleden samen, zo wonnen de zussen Marinke en Renate 

Meima van Petra Selles-Jaartsveld en Jolanda Simons met 6-4 6-4. 

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

De ‘Match of the day’ voor vandaag is de wedstrijd in de DD8 tussen 

Pia di Giovanni/Jolanda Schimmel tegen Amely Overeem/Sophie 

Overeem om 18.00 uur bij TV Vego. Voorspel de uitslag via onze 

Facebookpagina en win 2 kaarten voor de AFAS Tennis Classics in no-

vember, beschikbaar gesteld door TennisEvents by Eltingh Haarhuis.

De winnaars van de ‘Match’ van gisteren zijn Lex Overvelde/Marjolijn 

Pronk geworden. Zij wonnen met 6-4 4-6 6-3 van Danny de Harder/

Sietske Joustra. Alies Dorgelo zat met haar voorspelling het dichtst 

bij de uitslag en is daarmee de prijswinnaar van dinsdag 1 september 

geworden. De prijs kan in het finaleweekend bij de wedstrijdleiding 

worden afgehaald.

vervolg artikel “ATK actueel” 

Bij TV Beekbergen troffen in de HE5 30+ Jeroen van Woudenberg 

en Ben Demmer elkaar. Ben won met 6-3 3-6 6-3 en kon zo voor 

de tweede dag op rij een overwinning op zijn naam schrijven. Bij TC 

Kerschoten werden lekkere hapjes rond gedeeld en bij TC Ugchelen 

won ‘good old’ Guus Mulder laat in de avond van Bram Ploeg.



Wist u dat...?!

• Ernst J. als oud voorzitter iedereen via onze Facebookpagina  

 een hele plezierige, sportieve en vooral droge ATK heeft toege 

 wenst.

• De wedstrijd tussen Ben D. en Henk B. maandagavond pas na  

 middernacht beslecht werd.

• Ben D. uiteindelijk de partij heeft gewonnen, na vijf matchpoints  

 tégen overleefd te hebben.

• Dit niet voor het eerst was, weet je nog Henk v/d M.?

• Roy D. en Joey J. nipt revanche hebben genomen op Joep T. en  

 Jard Z. door nu de HD te winnen die zij tijdens de ATK 2 jaar  

 geleden verloren hadden.

• Onze Facebookpagina inmiddels richting de 500 volgers gaat.

Sponsor uitgelicht   

Christiaan Wallet is met Dunique, full service 

communicatiebureau, ook één van de hoofd-

sponsors die nauw betrokken is bij de ATK. 

Christaan: ‘Vaak wordt ons als B2B dienstverle-

ner gevraagd waarom wij de ATF (Apeldoornse 

Tennis Federatie) 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 andere sponsoren Intersport 

Jonker en de Hypotheker.’

vervolg artikel “Speler van de dag: Sietske Joustra”

Hoe verwacht je op de ATK te gaan presteren?

Ik heb mij dit seizoen voornamelijk gefocust op mijn werk en studie. Ik 

volg de studie Accountancy aan Nyenrode, daarnaast werk ik dan als 

een accountant in spé. Heel veel getennist heb ik dus niet. Maandag 

kreeg ik een enkelwedstrijd gewonnen met een walkover. Daar was ik 

ontzettend blij mee, want ik ben eigenlijk niet zo’n enkelspeler. Ik hou 

daar wel van, met zo weinig mogelijk moeite een maximaal resultaat 

halen. Wat betreft de mix, daar verwacht ik dat wij met twee vingers 

in de neus gaan winnen. 

Naar welke wedstrijd kijk je uit?

Ik hoop sowieso dat ik mijn revanche pak tegen Manoek van Pomp. 

Vorige week bij het toernooi van Daisy verloor ik namelijk van haar. 

Daarnaast moet ik in de mix tegen mijn oud-teamgenoten Jelle Roze-

ma en Susan van Werven. Een overwinning tegen hun mag niet ont-

breken. Maar gelukkig gaan we die mix sowieso winnen, dat scheelt 

weer. Dat is gewoon appeltje eitje. 

Wat is het gekste wat je ooit heb meegemaakt op de tennis-

baan?

Ik speelde een keer met Rianne Buist een toernooi in Maastricht in 

de DD 3. We moesten tegen de als eerste geplaatsten en we wonnen 

opeens de eerste set. We keken elkaar aan, vroegen ons af hoe dat 

kon. Vanaf de tweede set begon het publiek zich tegen ons te keren. 

Ik sloeg nog uit woede een bal bijna het publiek in, zonder dat dat de 

bedoeling was. Helaas verloren we nog wel, maar ik speelde wel de 

wedstrijd van mijn leven. Daarna was het nog heel gezellig met de 

tegenstanders…

Lees het volledige interview op: www.apeldorntennis.nl/nieuws
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Speler van de dag: Sietske Joustra

Lid bij TC Sprenkelaar.

 

Sietske, in welke onderdelen  

doe je mee?

DE 4 en GD 4 met Danny de Harder. 

Deze keer heb ik mij laten strikken 

door Danny, nadat hij mij ieder jaar 

heeft gevraagd… 

Wanneer begon je met tennissen 

en waarom juist deze sport?

Ik was een jaar of negen toen ik begon met tennissen. Toen begon ik 

trouwens ook met paardrijden, waar ik gelukkig al mee ben gestopt. 

Maar ik ben gaan tennissen omdat het ook in de familie zit. Mijn 

vader tennist al zijn hele leven, hij is ook tennisleraar geweest. Dan 

word je toch een beetje die kant op gedrukt, denk ik.

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

Woensdag 2/9:  TV Vego (vanaf 16.30 uur) 

  TC Ugchelen en TV De Maten (vanaf 18.00 uur) 

Donderdag 3/9:  ALTV Tepci (vanaf 16.30 uur) 

  ALTV Daisy, TC Sprenkelaar en TV Vego 

  (vanaf 18.00 uur)

Vrijdag 4/9:  ALTV Tepci (vanaf 16.30 uur)  

  TV Beekbergen en TV De Maten (vanaf 18.00 uur)

Zaterdag 5/9:  TC Sprenkelaar, ALTV Tepci, ALTV Daisy 

  en TC Kerschoten (vanaf 10.00 uur)

Zondag 6/9:  TV De Maten, TC Ugchelen, TV Vego,    

  TV Beekbergen (vanaf 10.00 uur)

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



ATKrantje
Datum: 3 september 2015 • Uitgave 4 jaargang 3

Van het ATF bestuur

Tijdens het finaleweekend op het tennispark van ALTV Quick zult 

u 2 voormalige wereldtoppers, Jacco Eltingh en Sjeng Schalken, 

kunnen zien spelen. 

Wat velen niet weten is dat onze 

toernooifotograaf Rien Hokken 

de loopbaan van deze spelers van 

dichtbij heeft meegemaakt. Zo 

was hij erbij toen Jacco Eltingh 

samen met Paul Haarhuis in 1998 

de finale herendubbel op  

Wimbledon won. Tientallen 

Grandslamtoernooien en Davis 

Cups heeft Rien gefotografeerd. 

Hij reisde van Milaan naar New 

York en van Londen naar Rosma-

len. Hoewel bijna al zijn tijd in beslag werd genomen door spelers als 

McEnroe, Federer en Krajicek, sloeg hij de ATK nooit over. Vanaf de 

jaren zeventig heeft u hem op de Apeldoornse tennisparken kunnen 

zien fotograferen. Hij doet dit als vrijwilliger en met veel enthousiasme.  

Als ATF bestuur zijn wij daar uiteraard zeer blij mee. Tegenwoordig 

blijft hij meer binnen de landsgrenzen en fotografeert hij naast de Afas 

Tennis Classics ook veel bedrijfsevenementen. Wij hopen dat hij op dit 

ATK mooie opnamen kan maken. Aan het schitterende park van ALTV 

Quick zal het niet liggen, nu alleen nog hopen dat het weer mee zit!

Paul van Lier  (en Rien op de foto)

16 °C 
Neerslagkans: 9%

Luchtvochtigheid: 71%

Wind: 13 km/h

ATK-Weer donderdag 3/9/2015

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

De ‘Match of the day’ is voor vandaag 

de wedstrijd in de HD5 tussen Joep 

Tanja/Jard Zwaan tegen Reinier de 

Koning/Bart Reints Bok om 18.00 uur 

bij TC Sprenkelaar . Voorspel de uitslag  

via onze Facebookpagina en win 2 

kaarten voor de AFAS Tennis Classics 

in november, beschikbaar gesteld door 

TennisEvents by Eltingh Haarhuis. 

Gisteren werd de partij in de DD8 tussen Pia di Giovanni/Jolanda 

Schimmel tegen Amely Overeem/Sophie Overeem gewonnen door de 

zussen Overeem met 7-5 6-2. Marjo Minks zat met haar voorspelling 

het dichtst bij de uitslag en is daarmee de prijswinnaar van woensdag 

2 september geworden. 

ATK Actueel

Vanwege een harde regenbui net voor het begin van de wedstrijden 

moest er wat geschoven worden in de speellocaties. Per telefoon en 

op Facebook werd dit gecommuniceerd en al snel kon iedereen van 

start. Bij TC Ugchelen had Anja van de wedstrijdleiding alles onder 

controle. 

De zussen Overeem wonnen de Match van woensdag en in de HD7 

30+ hadden Ronald vd Berg/Martin Oortwijn – Toine Krook/Maarten 

Wevers alle tijd om tijdens de wissel even te poseren. 

De DE7 30+ Manon de Jonge tegen Louise Lindeman werd dinsdag al 

gespeeld. Louise won met 6-1 6-1. Uitgeweken van TV Vego naar TC 

Sprenkelaar wonnen Richard Nieuwkerk/Danielle Schaap aldaar van 

Joost Mulder/Monique Amade met 6-2 6-4. De heren Scherders en 

Baltus zaten lekker onder de heaters maar zijn daarna toch echt de 

baan nog op gegaan.



 

Wist u dat...?!

• Lex O. gisteren in de digitale nieuwsbrief abusievelijk  

 Lex T. werd genoemd?

• Frank T. en Lex O. jarenlang een vast ATK koppel waren  

 en dit kennelijk vastgeroest zit in het geheugen van de 

 redactie.

• André P. zijn herendubbel heel irritant vond; ‘het lijkt net 

 of je kunt winnen, maar je kan het niet’.

• Er wel meer mensen zijn die die irritatie kennen.

• De zitplekken onder de heaters bij diverse parken 

 gisteravond zeer geliefd waren.

• Er op Facebook bij de ‘Match of the Day’ ook voorspeld  

 werd dat Pia en Amely zouden winnen.

• Zij elkaars tegenstanders echter waren.

Sponsor uitgelicht   

Jazeker. Onze derde hoofdsponsor die we 

hier uitlichten is Robert Amade van De 

Hypotheker.

Robert Amade: “Persoonlijk voel ik me al 

ruim 38 jaar verbonden met de Apeldoornse 

tenniswereld. Ik doe al jarenlang mee aan 

de Apeldoornse tennistoernooien, zo ook de 

ATK. Van co-sponsor van het finale weekend 

werd ik al snel hoofdsponsor om hiermee de continuïteit van de ATK 

te waarborgen, maar zeker ook om tennis voor iedereen toegankelijker 

te maken.’

vervolg artikel “Speler van de dag: Manoek van Pomp”

Wanneer begon je met tennissen en waarom juist deze sport?

Ik was een jaar of acht, negen toen ik begon met tennissen. Mijn 

ouders tennisten toen allebei al waardoor ik vaak op de tennisbaan te 

vinden was. Ik vond het zelf ook een leuke sport, dus toen besloot ik 

ook te gaan tennissen. 

Hoe is je seizoen tot nu toe verlopen?

Eigenlijk wel goed, ja. Met mijn competitieteam op Ugchelen, op 

zaterdag in een gemengd team, ben ik kampioen geworden en op 

zondag ben ik met mijn team op Daisy in de middenmoot geëindigd. 

De toernooien die volgden zijn ook goed verlopen. 

Hoe verwacht je op de ATK te gaan presteren?

Ik hoop zoveel mogelijk wedstrijden te winnen, om op die manier veel 

partijtjes te spelen. En nogmaals, ik kijk vooral uit naar de wedstrijd 

tegen Anouk en Rianne…

En zaterdag weer tegen Sietske Joustra…

Klopt. Vorige week op Daisy speelden we ook tegen elkaar, toen wist 

ik te winnen. Ik heb nu in het ATKrantje van woensdag gelezen dat ze 

graag revanche op mij wil nemen. Leuk, ik ben benieuwd. Het wordt 

vast wel weer een leuke wedstrijd. We hebben al vaker tegen elkaar 

gespeeld, en het gaat tot nu toe volgens mij wel gelijk op. Dat ik 

vorige week heb gewonnen betekent dus niet dat ik zaterdag weer ga 

winnen. Iedere wedstrijd is anders. 

Lees dit artikel verder op: 

www.apeldoorntennis.nl/nieuws

SPONSORS:

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

 
APELDOORNSE TENNIS  
KAMPIOENSCHAPPEN 
31.08.15 T/M 13.09.15

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

Colofon 

Redactie Niels Schut, Glenn van der Straten, Frances 

Gerritsen, Anita Blijleven Fotografie Rien Hokken 

Vormgeving en opmaak Dunique

Speler van de dag: 
Manoek van Pomp

Lid bij TC Ugchelen.

Manoek, in welke onderdelen doe je 

mee?

DE 4 en DD 4 met Gabriëlle Kaptein. 

Met haar is het gezellig samenspelen 

en we dubbelen ook nog eens goed met 

elkaar. We hebben vorige week nog bij 

het toernooi van Daisy de DD 5 gewon-

nen en vorig jaar bij de ATK haalden we 

de finale van de DD 4. Die verloren we 

in drie sets van Rianne Buist en Anouk Koldenhof. Dat was wel zuur, 

maar goed, donderdag mogen we weer tegen die twee  spelen. In 

mijn achterhoofd houd ik dan de verloren finale van vorig jaar, dus ik 

wil nu extra graag winnen. 

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

Donderdag 3/9: ALTV Tepci (vanaf 16.30 uur), ALTV Daisy, 

  TC Sprenkelaar en TV Vego (vanaf 18.00 uur)

Vrijdag  4/9:  ALTV Tepci (vanaf 16.30 uur),  TV Beekbergen en TV  

  De Maten (vanaf 18.00 uur)

Zaterdag 5/9:  TC Sprenkelaar, ALTV Tepci, ALTV Daisy en   

  TC Kerschoten (vanaf 10.00 uur)

Zondag 6/9:  TV De Maten, TC Ugchelen, TV Beekbergen, 

  TV Vego (vanaf 10.00 uur)

Maandag 7/9:  TC Sprenkelaar (vanaf 16.30 uur), TC Kerschoten 

  en ALTV Daisy (vanaf 18.00 uur)

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



ATKrantje
Datum:4 september 2015 • Uitgave 5 jaargang 3

Van het ATF bestuur

De ATK valt voor mij altijd in een drukke periode. De voorberei-

dingen vallen natuurlijk in de zomervakantie, het valt samen met 

het Hypotheker toernooi bij de Maten en op het werk is het ook 

een drukke periode omdat het nieuwe schooljaar dan begint. 

Gelukkig kon ik na de loting de 

planning overlaten aan Leonie 

Puister, Ed Puister en Martijn 

Schaap die dit jaar samen de 

Centrale Planning vormen. Alle 

3 zeer ervaren in het plannen 

van toernooien en bekend bij 

velen van jullie.

Dit jaar hebben we voor het eerst sinds jaren meer dan 500 deel

nemers (en dan heb ik de Tenniskids Rood en Oranje er nog niet 

bijgeteld). Aangezien we alles in poules spelen levert dit veel 

wedstrijden op. Tel daar de verhinderingen van iedereen bij op en 

het weer dat niet echt meewerkt en je hebt een mooie uitdaging. Tot 

nu toe hoefden er niet veel wedstrijden verzet te worden. Dit is te 

danken aan de medewerking van alle verenigingen die extra banen 

ter beschikking hebben gesteld. Zo zie je maar weer dat we samen 

veel kunnen bereiken!

Naast de organisatie doe ik ook nog mee als deelnemer. Ik kan wel 

zeggen ‘natuurlijk met Fay Wanders’, want dat is al een aantal jaren 

vaste prik. Daarnaast mix ik met Jacques Mus. Begin van dit jaar aan 

de bar bij TC Sprenkelaar afgesproken dat we zouden mixen bij de 

ATK. Ik had hem nog nooit zien tennissen, maar inmiddels hebben 

we onze eerste wedstrijd gespeeld en dat ging best lekker!

Ik hoop velen van jullie tegen te komen tijdens dit toernooi. Heel veel 

plezier en succes allemaal!

Ancella Bouwmeester, bestuurslid ATF

15 °C 
Neerslagkans: 55%

Luchtvochtigheid: 87%

Wind: 24 km/h

ATK-Weer vrijdag 4/9/2015

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

De ‘Match of the day’ van 

vandaag is de wedstrijd tussen 

Nick Velders/Rose Marie Nijkamp 

en Laurence Meijer/Sophie Kolk 

in de GD 11 t/m 14 om 16.30 uur 

bij ALTV Tepci.  

ATK Actueel

Gisteren werd op maar liefst 5 parken gespeeld, omdat er nog 

wat wedstrijden van afgelopen maandag, die door de regen 

waren afgelast, ingehaald moesten worden. Voor de wedstrijd-

commissies was het een rustige avond, zij lieten zich dan ook 

graag op de foto zetten.

Bij Vego speelden Henk Buurman en Adri Scherff tegen Tom Bosma 

en Paulus van Weert in de HD7 50+. Onder toeziend oog van hun 

trouwe fans wonnen Henk en Adri met 75 61. 

     

Bij Tepci wonnen Joel ten Hove en Daniella Pluimers met 57 63 63 

van Ancella Bouwmeester en Jacques Mus in de GD5. Inge van 

Vemde won met 60 61 van Manon de Jonge in de DE7 30+.

Voorspel de uitslag via onze Facebookpagina en win 2 kaarten voor 

de AFAS Tennis Classics in november, beschikbaar gesteld door 

TennisEvents by Eltingh Haarhuis. 

Gisteren werd de partij tussen Joep Tanja/Jard Zwaan en Reinier de 

Koning/Bart Reints Bok in de HD5 gewonnen door Joep en Jard met 

75 63. Nieke Vermeij zat met haar voorspelling het dichtst bij de 

uitslag en is daarmee de prijswinnaar van donderdag 3 september 

geworden. 

vervolg artikel ‘Match of the day’!



Wist u dat...?!

• Iedereen a.s. zaterdag van harte welkom is voor een 

 ATK-borrel bij TC Sprenkelaar. Tussen 17.00 en 19.30 

 uur gooien we de bitterballen in het vet en maken we  

 het gezellig!

• Theo Wolven denkt dat hij ATKampioen wordt. 

• Je bij VEGO heerlijk onder de nieuwe veranda kunt zitten.

• Tepci volgend jaar 50 jaar bestaat.

• Frances Gerritsen zichzelf als   

 eindredacteur van het ATKrantje  

 van 2/9 stiekem uit een  

 aangeleverde foto heeft geknipt 

 en dat we dat hieronder herstellen  

 door de andere helft van de foto  

 toch nog even te plaatsen 

Programma ATK Tenniskids 
woensdagmiddag 9 september

Bij ALTV Quick vindt op woensdagmiddag 9 september de derde 

editie van de ATK Tenniskids rood/oranje plaats. Net zoals de 

andere jaren, belooft het weer een leuke middag te worden voor 

onze jongste tennissers. 

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 kids spelen naast de enkel 

ook een dubbelpartij. Iedereen speelt minimaal drie wedstrijdjes. 

Maar naast het tennissen is er nog meer: een jeu de boules spel, een 

springkussen en je kunt 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 6 september inschrijven voor dit event. Om 

het inschrijven te vergemakkelijken hebben wij op de jeugdpagina van 

onze website www.apeldoorntennis.nl/jeugd een button gemaakt 

waarmee je rechtstreeks naar de juiste pagina op tenniskids.toernooi.nl 

wordt geleid. 

Graag tot ziens op 9 september a.s. bij ALTV Quick!

Namens de organisatie, Alies Dorgelo, Marjolijn Pronk, Pascale 

Boosten, Marlies Jansen en Petra Ong

Speler van de dag: 
Adem Karagan
lid bij T.C. Sprenkelaar 

Adem, in welke onderdelen doe je 

mee? Singel leuker dan dubbel?

HE 7 en HE 6. Ik kan erg slecht tegen 

mijn verlies, dat ik bij een dubbel bang 

ben dat ik boos ga doen tegen mijn 

medespeler omdat ik mijzelf dan 

opvreet van binnen. Bij een enkel kan 

ik tenminste mijzelf de schuld geven. Maar een dubbel vind ik wel 

heel leuk hoor, dat zeker wel.

Wanneer begon je met tennissen en waarom juist deze sport?

Ik ben ongeveer zes jaar geleden begonnen. Ik heb daarvoor altijd 

gevoetbald, maar op een gegeven moment heb ik mijn kruisbanden 

afgescheurd. Daarna wilde ik graag een andere sport gaan doen. 

Maar ik tennis wel alleen in de zomermaanden, ik ben echt een ‘mooi 

weer sporter’. Af en toe inschrijven voor een toernooitje en dat is het. 

Ook aan de competities doe ik niet mee. 

Hoe is je seizoen tot nu toe verlopen?

Ik heb twee toernooien bij Tepci gespeeld, allebei in de HE 7, en ik 

wist ze allebei te winnen. Tot nu toe loopt het dus goed. En dat is 

ook de reden dat ik mij bij de ATK ook heb ingeschreven voor de HE 

6. Vorig jaar won ik de HE 8 bij de ATK, nu doe ik mee in de HE 7 en 

in de HE 6. Maar het is wel even afwachten hoe het in de HE 6 gaat 

natuurlijk.

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

SPONSORS:

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

 
APELDOORNSE TENNIS  
KAMPIOENSCHAPPEN 
31.08.15 T/M 13.09.15

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

Colofon 

Redactie Niels Schut, Glenn van der Straten, Frances 

Gerritsen, Anita Blijleven Fotografie Rien Hokken 

Vormgeving en opmaak Dunique

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

Vrijdag 4/9:  ALTV Tepci (vanaf 16.30 uur), TV Beekbergen 

 en TV De Maten (vanaf 18.00 uur)

Zaterdag 5/9:  TC Sprenkelaar, ALTV Tepci, ALTV Daisy en 

 TC Kerschoten (vanaf 10.00 uur)

Zondag 6/9: TV De Maten, TC Ugchelen, TV Beekbergen, 

 TV Vego (vanaf 10.00 uur)

Maandag 7/9:  TC Sprenkelaar (vanaf 16.30 uur), 

 TC Kerschoten en ALTV Daisy (vanaf 18.00 uur)

Dinsdag 8/9:  TC Ugchelen (vanaf 16.30 uur), 

 TV Beekbergen en TV Vego (vanaf 18.00 uur)

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



ATKrantje
Datum: 5 september 2015 • Uitgave 6 jaargang 3

Van het ATF bestuur

Vandaag verkeer ik in de gelukkige omstandigheid een stukje te 

mogen schrijven voor het ATK krantje. Het zal iedereen opge-

vallen zijn dat het weer niet van dien aard is om lekker op het 

terras te gaan zitten kijken of er wat te drinken. Dat is jammer 

voor de sfeer en voor de baromzet.

Als ATF onderzoeken we dan ook of deze periode wel de meest  

optimale is om de ATK te spelen. Dit jaar zijn er weer meer deelne-

mers dan vorig jaar en meer jeugdspelers, hetgeen een ontwikkeling 

is die ik van harte toejuich. Aangezien ik deze week 60 geworden 

ben, kan ik mezelf helaas niet meer onder de jeugdcategorie scharen. 

Maar ik doe mee in de 35+ om nog een beetje de schijn van jeugdig-

heid op te houden.

Dit weekend mag ik bij de Sprenkelaar en 

bij Vego opdraven om een paar potjes te 

spelen. Ik zie er naar uit en ga zeker nóg een 

paar parken bezoeken om te genieten van 

mooie partijen. Zoals het er nu uitziet wordt 

het weer volgende week wat beter zodat we 

nog meer kunnen genieten van spelen en 

toekijken. Ik wens iedereen veel succes toe.

Theo Wolven (voorzitter ATF)

15 °C 
Neerslagkans: 35%

Luchtvochtigheid: 82%

Wind: 19 km/h

ATK-Weer zaterdag 5/9/2015

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

De ‘Match of the day’ is voor vandaag de wedstrijd in de HD5 30+ 

tussen Raymond de Lang/Jan Willem v/d Scheur tegen Frank Dul/Gijs 

Mulder om 16.00 uur bij ALTV Tepci. Voorspel de uitslag via onze  

Facebookpagina en win 2 kaarten voor de 

AFAS Tennis Classics in november, beschikbaar 

gesteld door TennisEvents by Eltingh Haarhuis.  

Gisteren is de partij in de GD 11 t/m 14 tussen 

Nick Velders/Rose Marie Nijkamp tegen Lau-

rence Meijer/Sophie Kolk vanwege de regen 

verplaatst naar dinsdag 8/9/2015 18.00 uur.  

Je kunt tot dat nog voorspellingen doen. Uitge-

brachte voorspellingen blijven staan.

ATK Actueel 

Tsja, de foto’s laten niets te raden over. Wederom begon de avond 

met regen..heel veel regen. Dat betekende weer overuren draaien 

voor de planning. Desondanks zijn er toch nog diverse wedstrijden ge-

vervolg artikel “ATK actueel” 

speeld. In de GD6 30+ speelden Lex en Inge Heijs tegen Lize Flendrie 

en Bart Wuite. Eerstgenoemden wonnen in de Maten met 6-2 6-1.

We blijven vrolijk, vonden Manon Jentink/Toine Krook, die speelden 

tegen Wiebe Kortenbach en Jolanda Simons in de GD7 30+. Ook de 

dames van de DD6 30+ Jolanda Rutgers/Sonja Noija-Van den Berg te-

gen Karin Brouwer/Lizzie Raaijmakers-Van der Elburg gingen lachend 

op de foto. Bij TC Ugchelen werden 2 dagen eerder deze heren op hun 

bijzondere supporters bank gespot..



 
Wist u dat...?!

• We vandaag om 17.10 uur live op Radio Apeldoorn te  

 beluisteren zijn.

• Er gisteren volgens Nu.nl op meerdere plekken in Nederland  

 al de maandsom neerslag is bereikt.

• Wij wel denken te weten waar dat onder meer is..

• Er op zondag óók bij ALTV Tepci wordt gespeeld, en maandag  

 bij TV De Maten.

• Deze parken extra ingezet worden om alle verplaatste partijen  

 te kunnen spelen.

• Het zondag om 16.00 uur bij ALTV Tepci beslist gaat knallen als 

  de eerste wedstrijd in de HD2 van start gaat met Tom Clavel/ 

 Jochem Gosselink tegen Gerben Bouwman/Leon Metsemakers. 

Sponsor uitgelicht   

Wil je ook een keer tennissen bij een andere 

vereniging, zoek je nog een tennismaatje of wil je 

jouw buurman of vriendje een keer uitnodigen om 

op jouw vereniging te komen tennissen?  

Dit kan via Netband.nl! Een online platform waar-

mee je kan tennissen waar, wanneer en met wie 

je maar wilt!

Ik ben Niels Schut, de bedenker van Netband.nl en tevens lid bij 

TV Beekbergen en TC Sprenkelaar. Voor mij is de ATK hét moment 

waarbij tennisverenigingen zich met elkaar verenigen en verbinden, 

met één gezamenlijk doel om een prachtig evenement neer te zetten 

en het Apeldoornse tennis te stimuleren. Dit zou de normale gang van 

zaken moeten zijn vind ik en niet een eenmalig activiteit. Ik geloof er 

namelijk in, dat we als verenigingen elkaars partners moeten zijn en 

samen verant-

woordelijk zijn 

voor het tennis 

als geheel in 

Apeldoorn. Iedere 

vereniging zal er 

ook individueel 

baat bij hebben. 

Open dus de 

deuren voor 

elkaar, ga tennissen met leden van andere verenigingen en nodig ze 

ook eens uit op jouw vereniging en kijk eens verder dan je eigen club! 

Gedurende de ATK zullen wij van Netband ook aan jou wat vragen 

stellen over tennis in Apeldoorn en zijn we benieuwd naar jouw 

mening. Wij willen de tennissport in Apeldoorn op een geheel nieuwe 

wijze een nieuwe impuls geven! 

Finaleweekend in voorbereiding…

Bij ALTV Quick aan de Pijnboomlaan 30 is er volop actie. Onder de 

bezielende leiding van Dirk van Rij wordt er alles aan gedaan om 

het finale weekend van de ATK een groot succes te laten zijn. De 

banen worden geprepareerd. De vrijwilligers in stelling gebracht. De 

leveranciers gecontracteerd. Bloemstukken besteld. De sponsoren 

krijgen extra aandacht. De voorraden worden op peil gebracht. Het 

clubhuis extra aangekleed. Een springkussen voor de jeugd geplaatst. 

En ga zo maar door. Het moet een feest worden volgend weekend! 

Met spannende wedstrijden, veel publiek, veel gezelligheid en hope-

lijk mooi nazomerweer. En met natuurlijk een fantastische afsluiter: 

een herendubbel tussen Jacco Eltingh met Sjeng Schalken tegen de 

herendubbel uit de hoogste categorie! Dat belooft vuurwerk…..

Verloting

Tijdens het finale weekend van de Dunique ATK 2015 worden loten 

verkocht waarmee je prachtige prijzen kunt winnen. Toegangskaarten 

voor de bekende AFAS Tennis Classics die ook dit jaar weer worden 

gespeeld in het Omnisport in Apeldoorn van26 tot en met 29 novem-

ber. Wederom zullen vele bekende (oud)wereldspelers hun acte de 

présence geven. Er worden maar liefst 50 toegangskaarten verloot in 

sets van 2 stuks. Waarde per set 50 Euro! Zitplaatsen in de binnen-

ste ring, dus je zit echt bovenop de tennisbaan! Ook kun je prachtige 

prijzen winnen uit het winkelassortiment van 

Intersport Jonker: een racket zelfs en er zijn ook 

tegoedbonnen in de verloting! Al met al dus reden 

genoeg om veel loten aan te schaffen.

Tot ziens op ons park tijdens het finaleweekend,

Gustaaf van den Brand; voorzitter ALTV Quick

SPONSORS:

w w w . a p e l d o o r n t e n n i s . n l
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Vormgeving en opmaak Dunique

Parkschema  
De wedstrijden worden gespeeld op de volgende parken:

zaterdag 5/9: TC Sprenkelaar, ALTV Tepci, ALTV Daisy en  

  TC Kerschoten (vanaf 10.00 uur)

zondag 6/9:  TV De Maten, TC Ugchelen, TV Beekbergen,  

  TV Vego, ALTV Tepci (vanaf 10.00 uur)

maandag 7/9:  TC Sprenkelaar (vanaf 16.30 uur), TC Kerschoten  

  en ALTV Daisy, TV De Maten (vanaf 18.00 uur)

dinsdag 8/9:  TC Ugchelen (vanaf 16.30 uur),  

  TV Beekbergen, TV Vego (vanaf 18.00 uur)

woensdag 9/9:  TV Vego (vanaf 16.30 uur),  

  ALTV Tepci, TV De Maten (vanaf 18.00 uur)

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



ATKrantje
Datum: 6 september 2015 • Uitgave 7 jaargang 3

Van het ATF bestuur

Vandaag (zaterdag) mocht ik een dagdeel meedraaien aan de 

wedstrijdtafel bij TC Sprenkelaar, samen met Suzanne IJzerman 

en met hulp van mijn zoon Mike.

Helaas kwam de regen al snel 

weer met bakken uit de lucht. 

Gelukkig konden we gebruik 

maken van de binnenbanen en de 

smashcourt banen. Maar 10-12 

partijen per ronde plannen op 8 

banen blijft een uitdaging. Dankzij 

het begrip en de medewerking van 

de spelers en het goede team-

work achter de wedstrijdtafel is 

dit toch gelukt. Toen rond het middaguur het weer opklaarde, ging 

de groundsman André samen met John Reinders als een speer vier 

gravelbanen speelklaar maken. Dank heren! Zo kon uiteindelijk de 

dag toch nog tot een goed einde worden gebracht en zijn alle partijen 

redelijk op tijd gespeeld.

 

Gaat alles dan alleen maar goed? Nee hoor, er gaat ook wel eens iets 

mis, of er wordt te laat gecommuniceerd. Dat is bijna niet te voorko-

men, maar petje af voor alle vrijwilligers op alle parken die keihard 

werken om de banen gereed te krijgen na de zoveelste regenbui en 

de planners die alle partijen zo goed en tijdig mogelijk proberen te 

plannen!

 

Eind van de middag nog een lekkere pot gedubbeld en nu met de 

voetjes op de bank voor de buis! Fijne zondag allemaal en op naar een 

prachtige tweede week!

 

Petra Ong

PS ik zou het bijna vergeten maar de hele zondag kun je je kids nog 

aanmelden voor de ATKtenniskids op woensdagmiddag bij ALTV 

Quick. Wees er snel bij want er zijn nog maar enkele plaatsen vrij!

ATK Actueel

Ondanks dat de dag gisteren met regen begon, werden mede door 

de extra inzet van TV De Maten en TC Ugchelen  en het dweilen van 

de gravelbanen bij TC Sprenkelaar en ALTV Tepci toch alle partijen 

gespeeld.

16 °C 
Neerslagkans: 1%

Luchtvochtigheid: 91%

Wind: 8 km/h

ATK-Weer zondag 6/9/2015

Vervolg artikel ‘ATK Aktueel’

Bij ALTV Tepci wonnen Ben Demmer en Han Blijleven met 6-2 6-3 

van Bert Scheenstra en Jacob Stadig in de HD3  30+. Bij TC Ugchelen 

wonnen Jorgen ten Hove en Eric van Buul met 4-6 6-0 6-0 van Tony 

Veer en Dalibor Sovic, eveneens in de HD3 30+.

   

Bij TV De Maten vocht Kursat Akkerman voor zijn leven tegen Harm-

jan Gerritsen in de HE5. Ondanks  de enorme inzet van Kursat won 

Harmjan nipt met 7-5 7-6.

   

Harry Goos en Patrick Schut wonnen in de HD6 30+ met 2-6 6-2 6-3 

van Daniele Isaia en Bart Mens. Sophie Kolk en Mirle Zwier wonnen 

in de MD t/m 14 jaar met 6-4 6-1 van Roos ter Borg en Vera den 

Dekker.

     

Bij TC Sprenkelaar wonnen Peter van den Heuvel en Pascal Ong van 

Douglas Budde en Frits van Ooijen met 6-0 7-6 in de HD7 30+. In de 

DE4 won Manoek van Pomp met 6-2 7-6 van Sietske Joustra. Han 

Blijleven won in de HE4 30+ met 6-4 6-1 van Danny de Harder.

Je kunt je vandaag nog inschrijven via de button op de jeugdpagina van 

de website van de ATF www.apeldoorntennis.nl/jeugd. 
De inschrijving is na vandaag gesloten. 



 

Wist u dat...?!

• Evelien K. en Angelique L. Gisteren geweldige hebben  

 geholpen bij de centrale planning, waarvoor dank!

• Harry Goos zo blij was met zijn overwinning, dat hij 

 gisteren de hele dag heeft gezongen (zie het filmpje op 

 onze Facebookpagina!)

• Er dit jaar in het finaleweekend geen lange prijsuitreiking 

 meer zal zijn, waarover later deze week meer informatie

• Bij 4 of meer poules in een categorie alleen de 

 poulewinnaar doorgaat naar het afvalschema 

 (zie wedstrijdbepalingen)

• Groene Tenniskids in de 1e en 2e set bij 4-4 en in 

 plaats van een 3e set een tiebreak spelen 

• De ATKrantjes 

 dit weekend 

 worden gedrukt 

 door Ed Puister 

 van TC  

 Sprenkelaar en  

 dat wij hem

 hiervoor hartelijk  

 bedanken!

Toppers uit Apeldoorn gaan weer 
strijden om de beker! 

We zijn ontzettend blij dit jaar weer de beste tennissers uit Apeldoorn 

aan ons te hebben verbonden! Dit jaar hebben we maar liefst twee 

poules in de HD2, waarin onder andere Tom Clavel met zijn maatje 

Jochem Gosselink het tegen elkaar op gaan nemen tegen Ruud van 

der Plank en Thom van der Wiel als de respectievelijk eerste en twee-

de geplaatste spelers. 

Tom Clavel is de jongste van al deze deelnemers, maar ziet zichzelf 

met zijn medespeler Jochem toch zeker als kanshebber voor de titel 

en misschien wel als de favoriet. Tom vertelt vroeger bij Jochem te 

hebben getraind, vandaar het ontstaan van dit duo. Voor hen ook een 

nieuwe kennismaking naast elkaar op de baan. “We kijken eerst maar 

eens hoe de eerste wedstrijd verloopt en dan kijken we wel verder!” 

Ruud en Thom daarentegen zijn een ontzettend ervaren duo en kennen 

elkaar op de baan door en door. Thom ontzettend beheerst en Ruud 

de drukkere van de twee. “Als ik op de baan sta, ga ik altijd voor goud, 

dus ja het kan maar zo zijn dat je mij weer over de baan gaat zien 

rollen.” Vorige week hebben ze echter wel wat minder gespeeld bij 

het ALTV Daisy toernooi. “Het voelde alsof we met de hakken over de 

sloot een HE4-toernooi hadden gewonnen.” Ze zien zichzelf dan ook 

zeker niet als favoriet en gaan ‘open minded’ het toernooi in. 

Lees dit artikel verder op: www.apeldoorntennis.nl/nieuws
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Parkschema  
De wedstrijden worden deze week gespeeld op de volgende parken: 

zondag 6/9:  TV De Maten, TC Ugchelen, TV Beekbergen, 

  TV Vego (vanaf 10.00 uur)

Maandag 7/9:  TC Sprenkelaar (vanaf 16.30 uur), TC Kerschoten 

  en ALTV Daisy, TV De Maten (vanaf 18.00 uur)

Dinsdag 8/9:  TC Ugchelen (vanaf 16.30 uur), TV Beekbergen, 

  TV Vego (vanaf 18.00 uur)

Woensdag 9/9:  TV Vego (vanaf 16.30 uur), ALTV Tepci, 

  TV De Maten (vanaf 18.00 uur)

Donderdag 10/9: TC Sprenkelaar (vanaf 16.30 uur), TV de Maten 

  en TC Kerschoten (vanaf 18.00 uur)

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

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

De ‘Match of the day’ is vandaag 

de wedstrijd in de HD2 tussen 

Tom Clavel/Jochem Gosselink en 

Bob van Laar/Erik Vis om 16.00 

uur bij TV De Maten. Voorspel de 

uitslag  via onze Facebookpagina 

en win 2 kaarten voor de AFAS 

Tennis Classics in november, 

beschikbaar gesteld door Tennis- 

Events by Eltingh Haarhuis. 

De ‘Match of the day’ van gisteren werd gewonnen door Jan Willem 

van de Scheur en Raymond de Lang, die in de HD5 30+ met 7-6 6-2 

wonnen van Gys Mulder en Frank Dul. Christiaan de Jonge won de 2 

kaarten voor de AFAS Tennis Classics, hij zat het dichtst bij de juiste 

uitslag. 



ATKrantje
Datum: 7 september 2015 • Uitgave 8 jaargang 3

Van het ATF bestuur

Voor aanvang van de  

Dunique ATK 2015 hebben 

we vanuit de ATF veel moeite 

gedaan om de Apeldoornse 

tennistoppers (weer) te  

interesseren voor de ATK. 

Dit weekend waren hun  

eerste wedstrijden gepland.

Zaterdag speelden de finalisten van vorig jaar bij TC Ugchelen hun 

eerste partij in de HE3: zowel Robert Ameshoff als Tom Clavel won-

nen volgens verwachting en komen later deze week opnieuw in actie. 

Indrukwekkend waren de eerste dubbels in de HD2. Tom Clavel en 

Jochem Gosselink wonnen zaterdag met 6-2 6-2 van Gerben 

Bouwman en Leon Metsemakers en zondag met 7-6 6-3 van Bob 

van der Laar en Erik Vis. Tom en Jochem werden hierdoor poule-

winnaar en plaatsten zich voor de halve finale.

Gerben Bouwman en Leon Metsemakers zorgden zondag bij TV Vego 

voor een grote verrassing. Met steun van hun fans, die zelfs een 

spandoek voor hun hadden gemaakt, wonnen zij met 7-6 6-2 van Bob 

van der Laar en Erik Vis, waardoor zij doorgaan naar de andere halve 

finale. 

Ook in de andere categorieën werd volop gestreden. Bij ATK Actueel 

hebben we dit weer beeld gebracht.

Kortom: het was een mooi tennisweekend! Ik wens iedereen veel 

succes de komende week!

Anita Blijleven

17 °C 
Neerslagkans: 11%

Luchtvochtigheid: 77%

Wind: 16 km/h

ATK-Weer maandag 7/9/2015

ATK Actueel

Gelukkig eindelijk zonnige foto’s. De zondagochtend begon goed voor 

Bas Hogervorst en Daan van Miltenburg. Zij wonnen na een leuke 

wedstrijd van Twan Kaptein en Mees Oosterhaven in de JD 11-14. 

Bart Scherders en Harmjan Gerritsen wonnen met 4-6 6-1 6-0 van 

Bart Reints Bok en Reinier de Koning. Elger Kuijk won met 6-0 6-2

van Tim Campen.

vervolg artikel “ATK actueel”       

Bij De Maten speelde Martine Kooi haar allereerste officiële tennis-

wedstrijd ooit! Zij verloor in de DE8 met 6-0 6-2 van Saskia Kamp 

maar het spel smaakte naar meer. Aan de wedstrijdtafel in De Maten 

de ouders van Ancella. Op Tepci won Sven Blijleven (ja zoon van..) 

met overtuigende cijfers van zijn oud-economie leraar Adem Karagan; 

6-2 6-3. 

In de HE6 50+ speelde Tom Meijer tegen Guus Mulder. Het werd 6-2 

3-6 6-2 voor Tom. Simone Schreurs en Petra Meurs wonnen in de 

DD4 nipt van Manoek van Pomp en Gabrielle Kaptein. 

In de JD 11-17 wonnen Hidde Balk en Martijn Bresters met 3-6 6-1 

7-5 van Damian Bouwmeester en Casper van Dijk. Peter Bosch won in 

de HE6 50+ met 6-2 6-3 van Jos Brekelmans.



  Wist u dat... ?!

• We er alweer een hele ATK week op hebben zitten?

• Er inmiddels al 442 partijen zijn gespeeld en 38 walk 

 overs zijn gegeven.

• De strijd om de winst in de kwartfinale in de GD6 nu al is  

 begonnen tussen de vrienden Monique E./Marco R. en  

 Danielle S./Richard N. 

• Deze wedstrijd gepland staat voor woensdag 9 september  

 om 18:00 uur bij de Maten en ze hopen op veel publiek! 

• Er maar liefst 75 kinderen mee doen aan de ATKtenniskids  

 a.s. woensdagmiddag bij ALTV Quick?

• Dit betekent dat er alleen nog een paar plaatsen vrij zijn  

 voor de tenniskids rood.

• Je dan enkel nog kan inschrijven via: 

 info@apeldoorntennis.nl

• We inmiddels al óver de 500 likes hebben op onze 

 Facebookpagina.

Sponsor uitgelicht   

Ook dit jaar worden alle bekers 

voor de Apeldoornse Tennis- 

Kampioenen geleverd door 

Veldwijk Sportprijzen uit Twello. In 

hun showroom vindt je o.a. een zeer uitgebreide collectie Sportprijzen, 

Relatiegeschenken, Promotie- en bedrijfskleding, Glasdecoratie, 

Awards en Babypresents. Ook voor (industrieel) graveerwerk ben 

je bij hen aan het juiste adres. Sinds 2012 hebben zij tevens hun 

eigen webshop. Wil je meer weten over de firma Veldwijk en hun  

ssortiment kijk dan op: www.apeldoorntennis.nl/sponsoren

Speler van de dag: Manon de Rijk

Lid bij TC Sprenkelaar  

Manon de Rijk gaat 

proberen om voor de 

derde maal op rij 

Apeldoorns Tennis

kampioen in de hoogste 

categorie bij de vrouwen 

te worden. De laatste 

speelster die dit lukte was 

Renate Jansen vanaf het jaar 2000. We kijken met Manon terug 

op haar overwinning van vorig jaar, en werpen een blik op haar 

kansen voor een derde titel.

Manon, je bent tweevoudig toernooiwinnares. In 2013 won je 

vrij gemakkelijk de titel, maar vorig jaar kostte het meer moeite. 

Wat ging er door je heen tijdens die spannende driesetter tegen 

Rachella? 

Het was een spannende wedstrijd, maar ik hield er vertrouwen in dat 

het goed zou komen. Ik verloor de tweede set, maar ik had haar al een 

paar keer eerder verslagen waardoor ik wist dat ik zeker zou kunnen 

winnen. In de derde set liep ik vervolgens vrij snel uit, waardoor het niet 

meer mis kon gaan. Het was wel lastig spelen tegen een clubgenoot, 

maar aan de andere kant ken je elkaar...

Lees dit interview verder op: www.apeldoorntennis.nl/nieuws
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Voorspel de uitslag van de 
‘Match of the day’!

De ‘Match of the day’ van vandaag is de wedstrijd tussen Pieter 

Sijtsma/Mascha Eilers tegen Roy van Begaf/Wilke Heijs in de GD6 om 

18.30 uur bij TC Kerschoten. Voorspel de uitslag via onze Facebook-

pagina en win 2 kaarten voor de AFAS Tennis Classics in november, 

beschikbaar gesteld door TennisEvents by Eltingh Haarhuis. De  

wegens regen verplaatste ‘Match of the day’ van vorige week maan-

dag wordt vandaag gespeeld om 18.00 uur bij TC Sprenkelaar; de HD6 

tussen Jasper Huisman/Remy Kerst en Yari Urdjell/Bas ter Weele. Je 

kunt ook hiervoor nog tot de aanvang van de wedstrijd je voorspelling 

uitbrengen via onze Facebookpagina. 

 

De’ ATK Match of the day’ 

van zondag 6 september werd 

gewonnen door Tom Clavel en 

Jochem Gosselink. Zij wonnen in 

de HD2 met 7-6 6-3 van Bob van 

de Laar en Erik Vis. De 2 kaarten 

voor de AFAS Tennis Classics 

gaan naar Joost de Mul, die de 

beste voorspelling deed.

Parkschema  
De wedstrijden worden gespeeld op de volgende parken:

Maandag 7/9:  TC Sprenkelaar (vanaf 16.30 uur), TC Kerschoten,   

  ALTV Daisy, TV De Maten (vanaf 18.00 uur)

Dinsdag 8/9: TC Ugchelen (vanaf 16.30 uur), TV Beekbergen,   

  TV Vego (vanaf 18.00 uur)

Woensdag 9/9:  TV Vego (vanaf 16.30 uur), ALTV Tepci,    

  TV De Maten (vanaf 18.00 uur)

Donderdag 10/9:  TC Sprenkelaar (vanaf 16.30 uur), TV De Maten,   

  TC Kerschoten (vanaf 18.00 uur)

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



ATKrantje
Datum: 8 september 2015 • Uitgave 9 jaargang 3

Van het ATK bestuur

Hoewel veel parken in 

Apeldoorn all-weather banen 

hebben, is tennis en regen 

nog steeds geen ideale com-

binatie. Toch is het al een we-

reld van verschil met zo’n 40 

jaar geleden. Toen speelden 

we nog met houten rackets en 

darmbespanning. Door de aanraking met vocht ging de bespan-

ning rafelen en trok het racket krom. 

Bij de eerste druppels regen werd er onmiddellijk gestopt en 

renden we naar het clubhuis. Omdat er nagenoeg alleen nog maar 

gravel banen waren, was het wachten geblazen tot alle plassen 

weg waren. Soms duurde dit wachten wel twee, drie uur lang. Het 

was de tijd dat gaming bestond uit een potje kaarten of een rondje 

dobbelen, social media was nog lang niet uitgevonden. Tijdens zo’n 

regenpauze bespraken we in het clubhuis de nieuwste roddels, er 

werden vriendschappen gesloten en soms bloeide er een nieuwe 

liefde op. Tijdens een finaleweekend van de ATK is er vaak nog zo’n 

‘ouderwetse’ sfeer. Een heel klein buitje zou het komend weekend 

misschien wel leuk zijn. Dan rennen we weer naar het knusse 

clubhuis van Quick waar de ramen beslaan en er, wie weet, wel 

wat moois opbloeit. Het gaat een top finale weekend worden!

De weersverwachting voor de rest van de week: Overgang naar 

een aantal dagen met droog en vrij zonnig weer. In het weekeinde 

toenemende kans op regen of enkele buien.

Paul van Lier

17 °C 
Neerslagkans: 10%

Luchtvochtigheid: 71%

Wind: 11 km/h

ATK-Weer dinsdag 8/9/2015

ATK Actueel

Het begin van de tweede ATK week is goed verlopen. Het is te 

merken dat het alweer iets vroeger donker wordt dan vorige week, 

de baanverlichting gaat vroeger aan. Bij TC Kerschoten werd gisteren 

de Match of the MonDay gespeeld. Pieter Sijtsma en Mascha Eilers 

tegen Roy van Begaf en Wilke Heijs; hier zie je ze op de foto. In 

de GD8 speelden Pascal Steenhuis en Marielle Bijsterbosch tegen 

Bastiaan Pasman en Pia di Giovanni. Bastiaan en Pia wonnen na een 

spannende strijd met 1-6 7-6 6-0. 

vervolg artikel “ATK actueel”

In de HD4 streden de heren De Harder en Ririhena tegen de heren 

Rozema en Wubbolt. Allen geroutineerde spelers die elkaar het vuur 

na aan de schenen legden. Danny en Simon wonnen de wedstrijd met 

6-2 2-6 6-2. De dag ervoor hadden we partijen van diverse lengtes.

In de in HE5 speelde op het tennispark van de Maten Pieter Gerritsen 

-van meer dan 2 meter- tegen Leon Meurs. Pieter won met 6-4 6-0. 

En bij TC Ugchelen speelden de jeugdige Nick Velders en Rose Marie 

Nijkamp tegen Max Bogerd en Mikayla Huisman. Zij waren nog een 

stuk kleiner qua lengte maar hun spel beloofde veel voor de toekomst! 

Nick en Rose Marie wonnen met 6-1 6-2.

     

Het laatste nieuws kwam binnen vanaf het park van ALTV Daisy. Daar 

zorgde Rianne Buist voor een stunt in de DE3! Rianne speelde tegen 

de veel hoger geklasseerde Nina de Rijck. Een opperst gefocuste 

Rianne sloeg erop los en deinsde niet terug voor de krachtige slagen 

van Nina. Rianne verstijfde niet en stoomde door naar een 6-4 6-3 

winst!

Kom morgen ook naar het 

Tenniskids event bij ALTV Quick



  

Wist u dat... ?!

• De redactie een blauw gestencild ATK Bulletin van vrijdag  

 4 september 1981 heeft teruggevonden.

• Dit dus 34 jaar geleden is.

• Er vermeld wordt dat de wedstrijdleiding een auto ter 

 beschikking heeft gekregen om tussen de parken rond te  

 rijden.

• Tijden veranderen.

• Leon M. op onze facebookpagina suggereert dat de ‘Match  

 van vandaag’ tussen de broers Ameshoff zal uitdraaien op  

 een 5-setter, en wel met de eindstand 7-6 6-7 7-6 6-7 

 28-26 voor Robert.

• Wij dat wel leuk vinden!

Prijsuitreiking ATK   

Ten opzichte van vorig jaar willen we 

dit jaar de prijsuitreikingen weer een 

wat andere vorm geven, om een heel 

langdurende uitreiking op de slotdag te 

voorkomen.

In het finaleweekend, dat al op vrijdag-

avond begint, zullen de prijswinnaars 

direct na hun partij op de baan of bij de 

wedstrijdleiding gehuldigd worden. Zij 

krijgen dan hun prijs uitgereikt en zullen 

op de foto worden gezet. De foto’s 

zullen met de uitslagen in de ATK nieuwsbrief worden gepubliceerd, 

zodat iedereen de kampioenen kan bewonderen. 

Op zondagmiddag na de wedstrijden zullen de nieuwe ATK dames- en 

herenkampioen gehuldigd worden. Dan zullen ook de aanmoedigings-

prijzen van de Gemeente Apeldoorn uitgereikt worden en zal er kort 

gesproken worden. Aansluitend zullen als sluitstuk van het toernooi 

de winnaars van de HD2 de reeds aangekondigde demonstratiewed-

strijd spelen tegen Jacco Eltingh en Sjeng Schalken.

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

De ‘Match of the day’ van vandaag is de wedstrijd tussen onze 

huidige ATK kampioen Robert Ameshoff tegen zijn broer Roelof 

Ameshoff in de HE3 om 18.00 uur bij ALTV Daisy. 

Voorspel de uitslag via onze Facebookpagina en win 2 kaarten voor de 

AFAS Tennis Classics in november, beschikbaar gesteld door Tennis-

Events by Eltingh Haarhuis. 

De wegens regen verplaatste ‘Match of the day’ van vrijdag j.l wordt 

vandaag gespeeld om 18.00 uur bij TC Ugchelen; de GD 11-14 tussen 

Nick Velders/Rose Marie Nijkamp tegen Laurence Meijer/Sophie Kolk. 

Je kunt ook hiervoor nog tot de aanvang van de wedstrijd je voorspel-

ling uitbrengen via onze Facebookpagina.

De  ‘ATK Match of the day’ van gisteren 7 september werd bij TC 

Kerschoten gewonnen door Pieter Sijstsma/Mascha Eilers met 4-6 6-2 

6-4. De 2 kaarten voor de AFAS Tennis Classics gaan naar Gert Mulder, 

die de beste voorspelling deed. 

De verplaatste HD6 tussen Jasper 

Huisman/Remy Kerst en Yari Urdjell/

Bas ter Weele werd gewonnen door 

Jasper en Remy met 3-6 6-3 6-1. Voor 

deze wedstrijd gaan de 2 kaarten voor 

de AFAS Tennis Classics naar Agnes 

Verberne, die als enige voorspelde 

dat Jasper en Remy in 3 sets zouden 

winnen. 

SPONSORS:

w w w . a p e l d o o r n t e n n i s . n l
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Bekijk het laatste nieuws 
en foto’s op onze 
     facebookpagina: Atk/Atf

Colofon 

Redactie Niels Schut, Glenn van der Straten, Frances 

Gerritsen, Anita Blijleven Fotografie Rien Hokken 

Vormgeving en opmaak Dunique

Speler van de dag: Tom Clavel
lid bij Daisy

Tom bereikte vorig jaar de finale van de 

ATK, waarin hij in een thriller verloor van 

Robert Ameshoff. Dit jaar is Tom als 

eerste geplaatst in de hoogste categorie 

in een poule van vijf mannen, waaronder 

ook weer Robert.

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

Parkschema  
De wedstrijden worden gespeeld op de volgende parken:

Dinsdag 8/9:  TC Ugchelen (vanaf 16.30 uur), TV Beekbergen, 

  TV Vego (vanaf 18.00 uur)

Woensdag 9/9:  TV Vego (vanaf 16.30 uur), ALTV Tepci, 

  TV De Maten (vanaf 18.00 uur)

Donderdag 10/9:  TC Sprenkelaar (vanaf 16.30 uur), TV De Maten, 

  TC Kerschoten (vanaf 18.00 uur)

Vrijdag 11/9:  Finale partijen bij ALTV Quick, 

  elders nog enkele partijen.

Kijk voor de planning van de wedstrijden op www.toernooi.nl.
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Van het ATK bestuur

Het toernooi vordert gestaag en inmiddels 

zijn we al bezig met de afvalschema’s. 

De afgelopen dagen waren erg hectisch 

door de regen, maar ondanks dat is het 

toch gelukt om de wedstrijden te spelen en 

niet al te veel uit te lopen op de planning. 

Het is toch wel een geruststellende gedachte dat er deze tweede 

week niet/nauwelijks regen wordt voorspeld. Dat betekent dat we 

de buienradar niet constant in de gaten hoeven te houden. Dit was 

vorige week toch wel vriend en vijand voor de planning. Stond er 

dat het ging regenen, bleef het droog. Was er nauwelijks iets te 

zien kregen we een hoosbui en lagen direct alle gravelbanen er uit.

Droog weer betekent voor mij dat ik (eindelijk) langs de verschillen-

de parken kan en heerlijk kan genieten van alle leuke wedstrijden 

die er worden gespeeld. Daarnaast mag ik zelf sowieso ook nog 2 

wedstrijden spelen. 

Vanmiddag komen de allerjongste deelnemers van de Dunique ATK 

2015 in actie tijdens het Tenniskids Rood/Oranje Event op Quick. 

Ook naast de baan is er veel georganiseerd. Dat gaat een leuke 

middag worden! Iedereen is van harte welkom om te komen kijken.

We naderen natuurlijk ook het finaleweekend bij Quick. Ik heb al 

contact gehad met de coördinator arbitrage van de KNLTB en zowel 

op zaterdag als zondag zullen er scheidsrechters aanwezig zijn. 

We hebben allemaal kunnen lezen dat Quick druk bezig is met alle 

voorbereidingen, dus het belooft een super weekend te worden!

Groetjes,

Ancella

18 °C 
Neerslagkans: 0%

Luchtvochtigheid: 56%

Wind: 16 km/h

ATK-Weer woensdag 9/9/2015

Programma Tenniskids

Bij ALTV Quick vindt vanmiddag de derde 

editie van de ATK Tenniskids rood/oranje 

plaats. Net zoals de andere jaren, belooft 

het weer een leuke middag te worden voor 

onze jongste tennissers. 

Natuurlijk draait het deze middag vooral om 

tennissen en worden er veel wedstrijdjes ge-

vervolg artikel “Programma Tenniskids”

speeld volgens het Worldtour principe. Zowel rood als oranje speelt 

in teams. De oranje kids spelen naast de enkel ook een dubbelpartij. 

Iedereen speelt minimaal drie wedstrijdjes. Maar naast het tennissen 

is er nog meer: een jeu de boules spel, een springkussen en je kunt je 

laten schminken. Voor iedereen is er een prijsje uit de grabbelton be-

schikbaar gesteld door Intersport Jonker. Aan het eind van de middag 

sluiten we gezamenlijk af.

Tenniskids event bij ALTV Quick

ATK actueel

Gisteravond werd gespeeld bij ALTV Daisy, TV Vego, TC Ugchelen en 

TV Beekbergen. Bij ALTV Daisy kwamen de zeer ervaren Ben Demmer 

en Paul Willemstijn in de HE5 30+ in actie. Paul won de wedstrijd met 

6-1 6-4, maar beide spelers gingen als nummer 1 en 2 in de poule 

door naar het hoofdschema. 

In de Tenniskids Groen 1 won Yannick Kodden heel knap in de kwart- 

finale met 4-2 4-1 van de als 2e geplaatste Nikita Hulshorst.



  
Wist u dat... ?!

• Martine K. haar allereerste tennis- 

 wedstrijd heeft gewonnen.

• Rien H. het bij Vego erg gezellig  

 heeft gehad met de dames van de wedstrijdleiding.

• Er vanmiddag meer dan 75 kinderen meedoen aan het  

 ATK Tenniskids Event bij ALTV Quick.

• Wij alle tenniskids, broertjes, zusjes, papa’s,  

 mama’s, opa’s, oma’s, vriendjes en vriendinnetjes veel  

 plezier wensen!

• Wij morgen een speciale editie van het ATKrantje gaan  

 uitbrengen met een terugblik op het ATK Tenniskids Event.

• Wij hiervoor graag foto’s, verhaaltjes en ‘wistudatjes’  

 ontvangen voor het ATKrantje en u deze kunt mailen naar  

 redactie@apeldoorntennis.nl

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

De ‘Match of the day’ van vandaag is de wedstrijd tussen JW van 

den Berg/Lloyd Stevens en Twan Kaptein in de JD 11 t/m 14 om 

18.00 uur bij TV Vego. Voorspel de uitslag via onze Facebookpa-

gina en win 2 kaarten voor de AFAS Tennis Classics in november, 

beschikbaar gesteld door TennisEvents by Eltingh Haarhuis. 

De ‘ATK Match of the day’ van gisteren werd gewonnen door Roelof 

Ameshoff. Hij won met 1-6 6-2 7-6 in een echte broederstrijd van zijn 

broer Robert. De 2 kaarten voor de AFAS Tennis Classics gingen naar 

Marke Zwaan, die de beste voorspelling deed.

Gisteren werd ook de partij in de GD 11 t/m 14 tussen Nick Velders/

Rose Marie Nijkamp tegen Laurence Meijer/Sophie Kolk gespeeld, die 

eerder vanwege de regen werd verplaatst. Nick en Rose Marie won-

nen met 7-5 6-2 en werden als poulewinnaar Apeldoorns Kampioen 

in de GD 11 t/m 17, waarmee wij hen uiteraard van harte feliciteren! 

Herman Kaal deed de beste voorspelling en won de 2 kaarten voor de 

AFAS Tennis Classics.

SPONSORS:

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

Colofon 

Redactie Niels Schut, Glenn van der Straten, Frances 

Gerritsen, Anita Blijleven Fotografie Rien Hokken 

Vormgeving en opmaak Dunique

Speler van de dag: Rianne Buist
Lid van T.C. Sprenkelaar

Rianne Buist verraste vriend en vijand met haar zege 

op de als eerste geplaatste Nina de Rijk in de DE 3. 

Lees dit interview verder op:  

www.apeldoorntennis.nl/nieuws

Parkschema  
De wedstrijden worden gespeeld op de volgende parken:

Woensdag 9/9:  ALTV Quick vanaf 13.00 uur ATK Tenniskids Event, 

   TV Vego, TV De Maten, ALTV Tepci (vanaf 18.00 uur)

Donderdag 10/9:  TC Sprenkelaar (vanaf 16.30 uur), TV De Maten,  

  TC Kerschoten (vanaf 18.00 uur)

Vrijdag 11/9: ALTV Quick (vanaf 18.00 uur)

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

vervolg artikel “ATK actueel”

En aan het einde van de avond was er bij ALTV Daisy nog een 

verrassing. Na een spannende wedstrijd van 2,5 uur met volgens de 

toeschouwers ‘veel winners en super mooi en spannend spel’ won 

Roelof Ameshoff met 1-6 6-2 7-6 van zijn broer Robert, ATKampioen 

2014 en 2015. Morgen speelt Roelof om 18.00 uur tegen Tom Clavel, 

de andere finalist in 2014, bij TV De Maten.

Bij TV Vego won Daan Kooi in een spannende wedstrijd van Lucas 

Hennink in de Tenniskids Groen 1 en gaat nu door naar de halve fina-

le, waar hij speelt tegen Mik Ong, die met 4-1 4-2 won van Max Bo-

gerd. In de DE8 won Patty Ririhena met 6-2 6-3 van Amely Overeem. 

En in de HE5 won Tycho Vergeer met 6-1 6-4 van Pieter Gerritsen.

Danny de Harder overleefde in de HE3 30+ maar liefst 5 matchpoints 

tegen Gijs Mulder en won daarna met 2-6 7-6 6-1. In de HD7 30+ 

wonnen Ronald van den Berg en Martin Oortwijn met 6-7 6-2 6-3 van 

Douglas Budde en Frits van Ooijen. Willemien Erkelens en Gabrielle 

Stevens proostten op hun overwinning, nadat zij in de DD7 met 6-3 

6-3 hadden gewonnen van Ilona van Harselaar en Mandy Klokkers.

Gisteren werd er ook weer op TV Beekbergen gespeeld. Het sfeer-

team was weer aanwezig langs de baan. Schreeuwen, juichen en 

springen. Dit hoort toch niet bij tennis? Of juist wel?! De sfeer was 

in ieder geval top! Ook over de banen waren positieve geluiden! De 

baan heeft een nieuwe coating en blijkt ook onder de Apeldoornse 

tennissers dus gewaardeerd te worden! 

Christa van Schieveen en Anneloes Zoomers speelden tegen Saskia 

Ebens met Maureen Rooding. Een spannende pot, maar in de derde 

set moesten Saskia en Maureen hun inspanningen van de tweede set 

(6-7 winst) toch bekopen met een 6-1 verlies..
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Van het ATK bestuur

Voor vandaag wordt er weer een beroep gedaan op mijn 

journalistieke capaciteiten, die zoals bekend moge zijn, zo  

ongeveer recht evenredig zijn aan mijn tenniskwaliteiten. 

Gisteren nog even op Quick geweest om te genieten van het 

jeugdspektakel. Met 75 deelnemers en veel vrijwilligers een 

ware happening. Ook onze sponsoren Christiaan van Dunique 

en Richard van Intersport gaven acte de presence en waren 

enthousiast over het verloop.

Vervolgens nog even naar Kerschoten getogen om een laatste 

beker op te halen, waar ik onze wethouder Nathan Stukker tegen 

het lijf liep, die nog wat doof was na het bezoek aan U2 ( dit is een 

bekende band). Ondanks deze handicap kon ik hem nog helpen her-

inneren aan de uitreiking van de gemeentelijke aanmoedigingsprijs 

en zijn bevlogen speech daarbij. Gelukkig is het eindelijk mooi weer 

zodat het grondwater bij Quick weer wat kan zakken. Een enkel 

buitje op zondag mag de pret niet drukken want we gaan fantas-

tisch tennis zien, voor elk wat wils en een hapje en een drankje uit 

de Quick hoge hoed. 

Ik wens iedereen, toeschouwers en deelnemers, een prachtig finale 

weekend toe en bedank nogmaals alle vrijwilligers die de gehele 

ATK mogelijk maken.

Theo Wolven (voorzitter ATF)

 

18 °C 
Neerslagkans: 0%

Luchtvochtigheid: 57%

Wind: 16 km/h

ATK-Weer donderdag 10/9/2015

Speler van de dag: 
Ruud van Heijningen

lid van T.C. Ugchelen

Na iedere dag weer een bekende 

‘speler van de dag’, is het vandaag 

tijd voor iemand die bij het grote 

publiek wellicht nog niet zo heel 

bekend is: Ruud van Heijningen. De 

als eerste geplaatste speler in de HE 

5 30+ doet voor het eerst mee met de 

ATK. De oud 4-speler speelt daarmee 

zijn eerste toernooi sinds 2008. 

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

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

De ‘ATK Match of the day’ van vandaag is 

de wedstrijd tussen Francis Mulder/Maya 

Prins tegen Saskia Toorenaar/Ineke Vissers 

in de DD8 om 19.30 uur bij TC Sprenkelaar. 

Voorspel de uitslag via onze Facebook pagina 

en win 2 kaarten voor de AFAS Tennis 

Classics in november, beschikbaar gesteld 

door TennisEvents by Eltingh Haarhuis.  

Degene die voor aanvang van de wedstrijd 

als eerste de beste uitslag voorspelt wint.

De’ ATK Match of the day’ van gisteren tussen JW van den Berg en 

Lloyd Stevens tegen Twan Kaptein en Mees Oosterhaven in de JD 11 

t/m 14 bij TV Vego werd gewonnen door JW en Lloyd met 7-5 6-2. De 

2 kaarten voor de AFAS Tennis Classics gaan naar Marke Zwaan, die 

wederom de beste voorspelling deed.

Sponsor uitgelicht
   

DE ATKtenniskids hebben al veel plezier beleefd 

met het springkussen van 4 Je dag verhuur!

Bij 4 Je dag huur je springkussens, Abraham’s, 

Sarah’s en geboorteborden.  Iets te vieren? 

Kijk op www.4jedagverhuur.nl voor alle

mogelijkheden die dit bedrijf uit Apeldoorn-Zuid 

te bieden heeft. 



  

Wist u dat... ?!
• Sommige categorieën slechts uit één poule bestaan.

• De winnaars van zo’n poule dus ATK kampioen in hun 

 categorie worden zonder echte finalewedstrijd.

• Deze kampioenen op zondag om 13.00 bij ALTV Quick 

 gehuldigd worden en hun prijs uitgereikt krijgen.

• Zij hiervoor per email persoonlijk uitgenodigd worden.

• Marke Zwaan twee dagen achter elkaar de ‘Match of the 

 Day’ heeft gewonnen.

• Dankzij Joke en Marcel Hofman, www.4jedagverhuur.nl 

 de kinderen tijdens de ATKtenniskids veel plezier op het  

 springkussen hebben gemaakt? 

• Dit springkussen het hele finaleweekend ook nog bij ALTV  

 Quick blijft staan? 

• Er gisteravond iets niet helemaal goed ging met de 

 inkomende mail van de redactie.

• We Patrick en Rein van Dunique hartelijk danken voor hun  

 snelle reactie en oplossing.

• Martine K. heel goed geholpen heeft bij de ATKtenniskids,  

 maar eigenlijk meer met haar hoofd bij haar allereerste 

 kwartfinale zat? 

• Wellicht tijdens de ATKtenniskids gistermiddag de   

 Apeldoorns Kampioen van 2028 al op de baan stond!

 

SPONSORS:

w w w . a p e l d o o r n t e n n i s . n l
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Redactie Niels Schut, Glenn van der Straten, Frances 

Gerritsen, Anita Blijleven Fotografie Rien Hokken 

Vormgeving en opmaak Dunique

Parkschema  
De wedstrijden worden gespeeld op de volgende parken:

Donderdag 10/9:  TC Sprenkelaar (vanaf 16.30 uur), 

  TV De Maten, TC Kerschoten (vanaf 18.00 uur)

Vrijdag 11/9:  ALTV Quick (vanaf 18.00 uur)

Zaterdag 12/9:  ALTV Quick

Zondag 13/9:  ALTV Quick

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

ATK Actueel
Zeer geslaagde zonnige ATKtenniskids

Gistermiddag was het finalepark ALTV Quick volledig in de ban van 

de ATKtenniskids! Maar liefst 75 kinderen van alle Apeldoornse 

verenigingen variërend in de leeftijd van 5 tot en met 11 jaar waren 

aanwezig om er met elkaar een heus tennisfeest van te maken. In de 

categorieën rood (mini-baan) en oranje (drie kwart baan) speelden de 

kinderen diverse wedstrijdjes. Er werd zeer sportief en enthousiast 

getennist, zowel enkel als dubbels. Tussendoor was er ruimte voor het 

springkussen, schminken, een ijsje en een gezonde snack of het jeu de 

boules spel. Daarnaast was er nog een grabbelton met leuke prijsjes 

beschikbaar gesteld door Intersport Jonker.

       

Er was veel publiek voor deze jonge tennissers, ouders, opa’s, oma’s 

maar ook tennistrainers. Alle deelnemers zijn uitgeroepen tot 

ATKanjer en kregen een bijpassend t-shirt. Aan het eind van de 

middag ging iedereen tevreden en voldaan weer naar huis, maar niet 

totdat we afgesproken hadden, volgend jaar weer!

Ik wil iedereen bedanken voor de fantastische organisatie en hulp! Ten 

eerste de JC van ALTV Quick: Marjolijn, Sonja, Alies en Pascale. Jullie 

zijn een top team! Maar ook Inge en Kim voor het schminken. 

vervolg artikel “ATK actueel”

En daarnaast de trainers die deze middag hebben geholpen. Marlies 

voor de indeling en planning van de wedstrijdjes. En daarnaast alle 

vrijwilligers van de overige verenigingen voor alle hand- en span-

diensten. Heel erg bedankt!  

Petra Ong

In de avond kwamen op de andere parken de senioren nog weer in 

actie. Op TV Vego wonnen Annet Konink en Margriet van Pomp in 

een zenuwslopende kwartfinale DD6 30+ van Anja Prins en Greetje 

van Woudenberg. De uitslag was 3-6 7-6 7-5. In de Maten won Tom 

Clavel in de HE3 van Roelof Ameshoff met 6-1 7-5 en Dave Homan 

en Jan Lemmers speelden op Vego in de HD8 tegen Marthijn 

Koorenhof en Hans Roeterdink. Dave en Jan wonnen met 7-5 6-1.

     

Tsja, we wilden nog veel meer foto’s van de dag van de Tenniskids 

laten zien, maar dat paste hier niet. Bekijk ze allemaal op:

www.facebook.com/apeldoornsetenniskampioenschappen        
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Van het ATK bestuur

Vanaf vandaag wordt alleen 

nog maar bij ALTV Quick 

gespeeld. 

De ATK-commissie van Quick 

doet er alles aan om er ook 

dit jaar weer een geslaagd 

finaleweekend van te maken en 

ook vanuit de ATF dragen wij 

ons steentje bij. In samenwer-

king met onze hoofdsponsoren 

Dunique, Intersport Jonker en 

de Hypotheker zorgen we dit 

jaar voor een uniek sluitstuk: 

Jacco Eltingh en Sjeng Schal-

ken spelen na de HE3-finale 

(omstreeks 15.00 uur) tegen 

de kersverse kampioenen van

Apeldoorn in de HD2! Om hier-

voor ruimte te maken hebben we besloten om de grote prijsuitrei-

king te laten vervallen. In plaats hiervan worden alle finalisten na 

afloop van hun laatste wedstrijd op de baan gehuldigd en worden 

meteen ook alle prijzen uitgereikt. 

Poulewinnaars die het komende weekend niet meer in actie 

komen, worden uitgenodigd om zondag om 13.00 uur hun prijs 

te komen afhalen bij de wedstrijdleiding. 

Tussen de HE3-finale en de afsluitende dubbel met Jacco Eltingh 

worden de Apeldoornse Kampioenen in de DE3 en de HE3 

gehuldigd en worden de aanmoedigingsprijzen uitgereikt.

Wij zien uit naar een gezellig en sportief finaleweekend!

Namens het ATF bestuur,

Anita Blijleven

18 °C 
Neerslagkans: 2%

Luchtvochtigheid: 59%

Wind: 11 km/h

ATK-Weer vrijdag 11/9/2015

ATK Actueel
Gisteren werd gespeeld bij TC Sprenkelaar, TC Kerschoten en TV De 

Maten.

Bij TC Sprenkelaar wonnen Frank Dul en Gys Mulder in de HD 5 30+ met 

6-2 7-5 van Peter Hartung en Berry van Schaik. In de HE3 won Robert 

Ameshoff laat in de avond met 6-0 6-1 van Simon Ririhena. In de HD5 

bereikten Harmjan Gerritsen en Bart Scherders de finale door met 6-4 

6-1 te winnen van Twan Bolt en Remco Mulder. En in de HD3 30+ won-

nen Ben Demmer en Han Blijleven met 6-4 6-2 van Tony Veer en

Dalibor Sovic.

In De Maten in HD8 30+ wonnen John van Ham en Bert Veldkamp met 

6-1 6-0 van Marthijn Koorenhof en Hans Roeterdink. In de DD6 30+ 

speelden Annet Konink en Margriet van Pomp tegen Yvette de Kramer 

en Willeke Veldkamp. Margiet en Annet wonnen met 4-6 6-4 6-2. En Ri-

chard Nieuwkerk en Danielle Schaap wonnen in de GD6 30+ met 7-5 5-7

7-5 van Kursat Akkerman en Hetty Ruiter.

Van TC Kerschoten kregen we het nieuws door dat Bjorn van Dartel en 

Angelique Leerkes wonnen in de GD7 30+ met  6-0 7-5 van Willem en 

Susan IJzerman. In de HD3 30+ wonnen Erik van Buul en Jorgen ten 

Hove met 6-4 6-4 van Bert Scheenstra en Jacob Stadig. En in de GD4 

wonnen Bas Hudepohl en Fay Wanders met 6-4 6-0 van  Lex Overvelde 

en Marjolijn Pronk.

Speler van de dag: Bart Scherders

lid bij T.C. Sprenkelaar

Bart, in welke onderdelen doe je mee? 

Ik doe dit jaar mee in twee onderdelen. 

De HD4 met Stefan Baltus en HD5 met 

Harmjan Gerritsen. 

Lees het interview verder op: 

www.apeldoorntennis.nl/nieuws



  
   Wist u dat... ?!

• Job K. jaloers is op zijn vrouw Martine K.?

• Hij namelijk ook heel graag in het ATKrantje wil komen  

 staan?

• Richard N. en Danielle S. 5-2 achter stonden in de 3e set  

 en toch nog wisten te winnen?

• De eerste Apeldoorns kampioenen al bekend zijn en dat zij  

 zondag om 13.00 uur bij Quick hun prijs kunnen ophalen?

• We ons opmaken voor een fantastisch finaleweekend van  

 de Dunique ATK 2015 !

SPONSORS:

w w w . a p e l d o o r n t e n n i s . n l
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Vormgeving en opmaak Dunique

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

De ‘Match of the day’ is vandaag de wedstrijd tussen Bas Hogervorst/

Marke Zwaan en Tycho Vergeer/Laura Westerhof in de GD6 om 18.00 

uur bij ALTV Quick. Voorspel de uitslag via onze Facebookpagina en 

win 2 kaarten voor de AFAS Tennis Classics in november, beschikbaar 

gesteld door TennisEvents by Eltingh Haarhuis. 

De ‘Match of the day’ van gisteren werd gewonnen door Francis Mulder 

en Maya Prins, die in de DD8  met 6-1 6-4 wonnen van Saskia 

Toorenaar en Ineke Vissers-Werkman. Marianne Raayman won de 2 

kaarten voor de AFAS Tennis Classics, zij zat het dichtst bij de juiste 

uitslag. 

Vooruitblik finales

Wat gaat het toch snel, het is al weer de tweede vrijdag van de 

Apeldoornse Tennis Kampioenschappen en dit weekend zullen de 

prijzen dan ook daadwerkelijk verdeeld gaan worden! Waar de prijzen 

heen gaan en wie zich na deze zondag allemaal Apeldoorns kampioen 

mag noemen, dat is in veel categorieën nog spannend. Zo ook in de 

hoogste damescategorie kan de Apeldoornse kampioene wel eens een 

verrassende naam worden. Rianne Buist wist iedereen en ook haar zelf 

te verrassen met een 6-4 6-3 overwinning op Nina de Rijk. “Ik hoefde 

niet na te denken, had geen druk en speelde daardoor heel lekker!” Zal 

uiteindelijk toch Manon met de beker naar huis gaan? Of vecht Nina zich 

nog terug? Of zal Rianne de beide De Rijkjes toch te slim af zijn? Dat 

wordt dit weekend op Quick besloten, kom jij ook kijken? 

In de HE3 en HD2 lijkt Tom Clavel zijn uitspraken na te gaan komen. In 

de HE3 wist hij van Roelof Ameshoff te winnen, die op zijn beurt eerder 

zijn oudere broer Robert in drie sets te slim af was. Hierdoor heeft Tom 

toch wel de beste kaarten in handen, Robert zal met een overtuigende 

overwinning op Tom zich nog een kans kunnen geven. In de HD2 wist 

Tom met zijn maatje Jochem Gosselink zich zonder enig setverlies voor 

de halve finales te plaatsen door  te winnen van Gerben Bouwman/Leon 

Metsemakers en van Bob van der Laar/Erik Vis. In de tweede poule voe-

ren Robert en Roelof Ameshoff de lijst aan. Ook zij plaatsten zich voor 

de halve finales door in 2 sets te winnen van de duo’s Pjotr van Dalfsen/

Bram Huijgen en Ruud van der Plank/Thom van der Wiel.

Voorbereidingen bij ALTV Quick in 
volle gang!

Het is een hele klus, maar het gaat 

lukken! Met man en macht wordt er 

gewerkt aan een mooi finale 

weekend van de ATK op het 

tennispark van Quick. We hebben 

woensdag j.l. natuurlijk al een 

prachtige middag gehad met de 

ATK tenniskids.

Vanaf vandaag 17.00 uur worden de finales gespeeld. Net daarvoor 

worden de banen nogmaals helemaal geoptimaliseerd zodat het daaraan 

niet kan liggen als sommige spelers hun prestaties wat tegen vinden 

vallen. Voor het publiek is de catering in stelling gebracht en de 

barvoorraden zijn op peil. De weersvooruitzichten zijn voor de 

vrijdagavond prima. Dus er kan volop genoten worden op de tribunes, 

de loungehoek en het terras. 

De buurt is geïnformeerd over het evenement en uitgenodigd te 

komen genieten van alles wat zich in het finaleweekend afspeelt. 

De Pijnboomlaan wordt het weekend afgesloten. Parkeren kan er wel. 

Er is voldoende parkeerruimte in de nabije straten aanwezig, 

maar u kunt natuurlijk het beste op de fiets komen. 

Verder is eerder al gemeld dat er 

loten verkocht gaan worden. Hierbij 

ziet u wat voor prachtige prijzen er 

voor loten á slechts  € 1,00 er 

gewonnen kunnen worden. We zien 

elkaar dit weekend bij Quick! 

Gustaaf van den Brand  

voorzitter ALTV Quick
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Van het ATF bestuur

Nog nagenietend van het zeer 

geslaagde ATK tenniskids event 

afgelopen woensdag, schrijf ik 

voor het laatst een tekst voor het 

ATKrantje. De laatste keer omdat 

ik de keuze gemaakt heb, om aan 

het eind van dit jaar te stoppen als 

bestuurslid ATF. Een zeer moeilijke 

keuze, omdat ik werk met een sterk en gedreven team, maar 

vooral omdat het zo ontzettend leuk is om je in te zetten voor 

de fantastische tennissport en dan met name voor de jeugd. En 

dan mag je ook nog één keer per jaar DE ATK organiseren met 

de ATK tenniskids. Echter is het na drie jaar ATF mooi geweest. 

Ik heb een gezin, drukke full time baan, en ben ook actief bij 

mijn vereniging TC Sprenkelaar in enkele commissies. Het werd 

teveel en dan moet je keuzes maken, hoe lastig ook. 

Mijn laatste ATK finales in functie komend weekend, ik heb er 

ontzettend veel zin aan! Het wordt een mooi weekend bij ALTV Quick 

met mooie finales. Speciaal aandacht vraag ik voor de HD 7 30+ 

tussen Peter van den Heuvel/Pascal Ong en Ronald van den Berg/

Martin Oortwijn zondag om 13.00 uur. Een beetje de opwarming voor 

de dubbel met Jacco en Sjeng later op de middag.  Mijn man kan voor 

het eerst Apeldoorns kampioen worden!

Tenslotte wil ik graag van de gelegenheid gebruik maken om mijn 

collega’s van de ATF te bedanken voor de fijne samenwerking, en 

vooral hen een groot compliment te geven over wat we samen in drie 

jaar bereikt hebben: het Apeldoornse tennis en de ATK staan weer op 

de kaart!

Tot ziens bij ALTV Quick!

Petra Ong

19°C 
Neerslagkans: 52%

Luchtvochtigheid: 75%

Wind: 13 km/h

ATK-Weer Zaterdag 12/9/2015

ATK actueel

Gisteren werden op het sfeervolle park van ALTV Quick de eer-

ste wedstrijden gespeeld! Onder perfecte weersomstandigheden 

en met veel supporters was het een prima avond. 

In de HD2 speelden Pjotr van Dalfsen en Bram Huijgen tegen Ruud 

van der Plank en Thom van der Wiel, waarbij Ruud en Thom, oftewel 

vdP en vdW, met 7-6 6-2 wonnen. Op baan 2 daar naast werd de 

GD5 30+ gespeeld, met Raymond de Lang en Evelien Kemmink tegen 

Peter Hartung en Nicole van Uitert. Laatstgenoemden wonnen met 

6-4 6-3 en spelen zondag de finale.

ATK Kampioen in de ..
In de GD6 werden Bas Hogervorst en Marke Zwaan kampioen. Zij 

wonnen met 6-4 6-2 van Tycho Vergeer en Laura Westerhof. Kampi-

oen in de GD7 werden Guido Steenbergen en Maureen Spitzen door 

met 6-1 6-1 te winnen van Henk Beeuwkes en Juanita Mulder.

Joop Hartgers en Ronald Joustra zijn kampioen geworden in de HD5 

30+. Zij wonnen met 6-3 6-1 van Peter Bosch en Frank Lampenscherf. 

En in de jeugd GD1 10-12 groen werden Daan Kooi en Mike Ong kam-

pioen door met 4-0 4-0 te winnen van Femke Weerdestijn en Nikita 

Hulshorst.

Voorspel de uitslag van 
de ‘Match of the day’!
De ‘Match of the day’ is vandaag de wedstrijd in 

de HD3 30+ tussen Eric van Buul/Jörgen ten Hove 

tegen Han Blijleven/Ben Demmer. Voorspel de 

uitslag  via onze Facebookpagina en win 2 kaarten 

voor de AFAS Tennis Classics in november, beschik-

baar gesteld door TennisEvents by Eltingh Haarhuis. 

De ‘Match of the day’ van gisteren werd gewonnen door Bas Hoger-

vorst en Marke Zwaan, die in de GD6 met 6-4 6-2 wonnen van Tycho 

Vergeer en Laura Westerhof. Richard Oudbier gefeliciteerd! Jij zat 

het dichtst bij de juiste uitslag en wint de 2 kaarten voor de AFAS 

Tennis Classics. 
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APELDOORNSE TENNIS 
KAMPIOENSCHAPPEN
31.08.15 T/M 13.09.15

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

Colofon 

Redactie Niels Schut, Glenn van der Straten, Frances 

Gerritsen, Anita Blijleven Fotografie Rien Hokken 

Vormgeving en opmaak Dunique

vervolg artikel “ATK actueel”

Sponsor uitgelicht

De Australian Open komt naar Apeldoorn! 

De indoor tennisvloer van Sport Kerschoten 

is vernieuwd naar de ondergrond van de Australian Open. Je kunt nu 

dus op dezelfde vloer spelen als de wereldtoppers dat doen, uniek 

in Apeldoorn! De speeleigenschappen van de nieuwe vloer zijn zeer 

aangenaam voor de recreatieve tennisser. De baan heeft als omschrij-

ving “medium slow” terwijl de oude banen werden omschreven als 

“very fast”. De rally’s zullen dan ook een stuk langer gaan duren en 

komen heel dicht in de buurt van gravelbanen. Heb je interesse om in 

de wintermaanden een baan te huren? Neem dan contact met ons op 

via info@sportkerschoten.nl.

17:30 uur DD8 poule fin. • Francis Mulder/Maya Prins • Amely 

 Overeem/Sophie Overeem

 DE8 finale • Saskia Kamp[1/3] • Ellis Luijt[3/3] 

19:00 uur HD4 poule fin. • Danny de Harder[1]/Simon Ririhena • 

 Yoran van den Berg[2]/Niels Schut

 GD5 finale • Joep Tanja/Anniek Tanja • Jacques 

 Mus[1/2]/Ancella Bouwmeester

 DD7 30+ finale • Lianne Drenth[4/4]/Margo van der 

 Linden • Tineke Wiersma[2/4]/Sandra Wijnant-Timm. 

 HD6 30+ finale • Philippe Kuijpers[5/7]/Peter Zwartbol 

 • Joost Mulder/Sybrand Oosterhof

 HE6 30+ finale • Roy Donderwinkel[5/5] • Branko   

 Malovic

 

Wist u dat...?!

• Het gisteravond heel lekker rook bij Quick.

• Er allerlei lekkers te eten was.

• De ATK Crew van Quick bergen werk heeft verzet.

• Er gisteren een grote cavia losliep op het tennispark.

• Dit achteraf toch geen cavia bleek te zijn maar de jongste 

 aanwinst van K. en J.

• Danny de H. en Raymond de L. dit jaar lang niet zoveel wed-

 strijden meer spelen als vorig jaar.

• Alle finalisten van vandaag weer veel succes wordt toegewenst.

Programma zaterdag 12 september 
10:00 uur HD6 ½ fin. • Joël ten Hove[1/2]/Sybren Idzerda •

 Jasper Huisman[2/2]/Remy Kerst

 JD 11-17 poule fin. • Hidde Balk[1]/Martijn Bresters • 

 Joep Oosterhaven/Stijn van der Wijk

 HE5 ½ fin. • Tycho Vergeer • Jard Zwaan

 DE4 finale • Rianne Buist[1/2] • Linde Zwaan

 HD2 ½ fin. • Tom Clavel[1/2]/Jochem Gosselink •

  Ruud van der Plank/Thom van der Wiel

 GD7 50+ poule fin. • Jos Hees[1]/Marja Vink •  

 Frans Sijtsma/Gonny van Elteren (loc:Sprenkelaar)

11:30 uur JE 11-17 ½ fin. • Gijs Ratelband • Nick van den Hurk

 Lopez [2/4]

 ME 11-14 finale • Dominique Amber Varkevisser[1/3]  

 • Rose Marie Nijkamp[2/3]

 HE7 50+ finale • Tom Meijer[1/3] • Frits Riesebos

 JE 14-17 ½ fin. • Nick Velders[3/4] • Dylan 

 Hulshorst[2/4]

13:00 uur DE3 poule • Nina de Rijk[1] • Manon de Rijk

 HD7 50+ finale • Bert Lengers[1/3]/Bert Wille • 

 Herman de Kleine[3/3]/Hans Mammen

 HD2 ½ fin. • Gerben Bouwman/Leon Metsemakers • 

 Robert Amershoff/Roelof Ameshoff

    HE6 50+ finale • Henk Pruijssers • Bart Mens[2/5]

14:30 uur DE7 finale • Lisa van Kempen[1/2] • Minke Ypma

 HE7 30+ finale • Roland Huitink[1/2] • Michiel van Wijk

 HE8 30+ finale • Robin Havenaar[3/4] • Jan-Heiko 

 Kuiper

 DD6 30+ finale • Annet Konink/Margriet van Pomp •

 Wilma van Dronkelaar-Bokelman/Inge Heijs-Bokelmann

 E1 10-12 groen finale • Lucas Hugen[1/2] • Fleur 

 de Jong[2/2]

16:00 uur HD3 30+ poule fin. • Erik van Buul/Jörgen ten Hove • 

 Han Blijleven/Ben Demmer

 JE 11-17 finale • Hidde Balk[3/4] • (winnaar 11:30 uur)

 HE7 finale • Fabian Spiegelenberg[5/5] • Jasper Neef

 MD 11-14 poule • Sophie Kolk[1]/Mirle Zwier • 

 Emma Taken/Roos Wuite

 E2 10-12 groen finale • Lucas Hugen[1/2] • Fleur de 

 Jong[2/2]

17:30 uur HD5 30+ poule fin. • Raymond de Lang[1]/Jan Willem 

 van de Scheur • Nico Brouwer/Richard Nieuwkerk

 HD8 30+ poule fin. • John van Ham[1]/Bert Veldkamp

 • Jaco van Dijk[2]/Emile Wickerhoff
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Van het ATF bestuur

Als u dit leest zijn we aanbeland bij de derde en laatste dag van 

het finaleweekend bij Quick. 

Komt dit door de leuke wedstrijden 

die we zien waar er soms wordt 

gestreden op het scherpst van de 

snede? Natuurlijk komt het mede 

hierdoor maar het komt vooral door 

de gastvrije ontvangst die we als 

Apeldoornse tennissers krijgen van 

de Tennisvereniging Quick. Van 

oudsher kennen we Quick als een gezellige vereniging. Zelf moet ik bij 

Quick altijd aan dat bordje denken dat al sinds mensenheugenis aan 

het clubhuis hangt. Toen ik als kleine jongen voor het eerst competitie 

hier kwam spelen dacht ik dat dit een bijzondere tennisspreuk was. 

Jaren later hielp mijn lerares Frans, mevrouw Bosmann (niemand 

die van haar les gehad heeft is haar vergeten), mij uit de droom. We 

hebben er toen smakelijk om moeten lachen. Het bijzondere is dat de 

school waar mij dit verteld is stond op de plaats waar Tennisverening 

Quick zijn roots had. 

Ik hoop dat het weer ons gunstig gestemd blijft zodat u in een prima 

ambiance leuke wedstrijden kunt zien. Aan Quick zal het zeker niet 

liggen!

Paul van Lier

20 °C 
Neerslagkans: 0%
Luchtvochtigheid: 100%
Wind: 6 km/h

ATK-Weer Zondag 13/9/2013

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

De ‘Match of the day’ is vandaag de 

wedstrijd tussen Robert Ameshoff en 

Tom Clavel in de HE3 om 11.30 uur bij 

ALTV Quick. Voorspel de uitslag  via onze 

Facebookpagina en win 2 kaarten voor 

de AFAS Tennis Classics in november, 

beschikbaar gesteld door TennisEvents by 

Eltingh Haarhuis. 

De ‘Match of the day’ van gisteren werd 

gewonnen door Eric van Buul en Jörgen 

ten Hove, die in de HD3 30+ met 6-1 6-2 

wonnen van Han Blijleven en Ben Dem-

mer. Armin van Vuure van harte  gefeliciteerd! Jij zat het dichtst bij de 

juiste uitslag en wint de 2 kaarten voor de AFAS Tennis Classics. 

Als ambassadeur van de Apeldoornse Tennis Kampioen-

schappen wens ik alle finalisten vandaag veel succes! Ik 

zie jullie graag vanmiddag bij de demonstratiewedstrijd, 

waarin Sjeng Schalken en ik het zullen opnemen in de 

winnaars van de HD2.

Jacco Eltingh

Foto’s van het finaleweekend
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      Wij feliciteren de    ATKampioenen 2015!
Uitslagen Zaterdag 12 september 2015

Hidde Balk en Martijn Bresters warden poulewinnaar in de 

JD 11-17.

 

Linde Zwaan won van Rianne Buist in de DE4 met 6-2 6-4.

 

Dominique Amber Varkevisser won de ME 11-14 van Rose 

Marie Nijkamp met 6-2 6-3.

 

Rose Marie Nijkamp werd daarnaast met haar dubbelpartner 

Nick Velders ook nog poulewinnaar in de GD 11-14.

 

Tom Meijer won van Frits Riesebos in de HE7 50+ met 6-0 3-0. 

Helaas moest Frits vanwege een liesblessure opgeven.

 

Herman de Kleine en Hans Mammen wonnen in de HD7 50+ 

van Bert Lengers en Bert Wille met 7-6 6-3.

 

In de HE6 50+ won Henk Pruijssers van Bart Mens met 6-3 6-3.

 

Minke Ypma won in een spannende driesetter met 6-3 4-6 6-3 

van Lisa van Kempen in de DE7.

 

Roland Huitink won van Michiel van Wijk in de HE7 30+ met 

6-3 5-7 6-0.

 

Jan-Heiko Kuiper won de HE8 30+ van Robin Havenaar met 

7-5 0-6 6-4.

 

De DD6 30+ finale was een hele spannende wedstrijd tussen 

Annet Konink/Margriet van Pomp en Wilma van Dronkelaar/

Inge Heijs. De laatsten wonnen met 6-1 5-7 6-0.

 

Daan Kooi won in de Enkel Groen 1 met 4-2 5-3 van Yannick 

Kodden.

 

Op baan 1 wonnen Erik van Buul en Jorgen ten Hove met 

6-1 6-2 in de HD3 30+ van Han Blijleven en Ben Demmer.

 

Nick van den Hurk Lopez won de JE 11-17 van Hidde Balk met 

6-3 6-1.

In de HE7 won Fabian Spiegelenberg in 3 sets van Jasper Neef 

met 4-6 6-4 6-2.

 

Sophie Kolk en Mirle Zwier werden poulewinnaar in de 

MD 11-14.

 

Lucas Hugen won in de Enkel Groen 2 van Fleur de Jong met 

4-1 5-4.

 

Raymond de Lang en Jan Willem van de Scheur wonnen de 

HD5 30+ van Nico Brouwer en Richard Nieuwkerk met 7-6 6-3.

 

Francis Mulder en Maya Prins wonnen de DD8 van Amely en 

Sophie Overeem met 7-5 6-3.

 

In de DE8 won Saskia Kamp met 6-1 6-1 van Ellis Luijt.

 

John van Ham en Bert Veldwijk  wonnen in een spannende 

finale met 5-7 7-5 6-4 van Jaco van Dijk en Emile Wickerhoff in 

de HD8 30+.

 

Philippe Kuijpers en Peter Zwartbol wonnen in de HD6 30+ van 

Joost Mulder en Sybrand Oosterhof met 6-4 6-2.

 

Branco Malovic won van Roy Donderwinkel met 6-4 6-3 in de  

HE6 30+

 

Danny de Harder en Simon Ririhena wonnen van Yoran van den 

Berg en Niels Schut met 6-2 6-2 in de HD4.

 

Lianne Drenth en Margo van der Linden wonnen met 6-1 6-1 

van Tineke Wiersma en Sandra Wijnant in de DD7 30+.

 

En tot slot wonnen Joep en Anniek Tanja in de GD5 met 7-6 7-5 

van Jacques Mus en Ancella Bouwmeester.
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Alle uitslagen: 

www.toernooi.nl 
(Dunique ATK 2015)

Wist u Dat….??

• Jorgen ten H. na zijn gewonnen wedstrijd in de HD3 

 30+ ook de lijntjes veegt?

• Han B. zich had laten overhalen tot matchfixing, maar 

 dat Ben D. hier niet aan wilde meewerken, waardoor 

 Sven B. zijn prijs misliep?

• Richard N. best aardig kon tennissen toen hij nog in 

 het ATF-bestuur zat?

• Willeke V. dolgelukkig is dat ze vanavond met een 

 ATKampioen naar bed mag?

• De muntverkoop niet op het park, maar aan de 

 Pijnboombaan staat?

• Je daar ook loten kunt kopen voor de verloting met 

 o.a. een waardebon van Intersport Jonker t.w.v. 

 300 Euro en maar liefst 50 kaarten voor de 

 AFAS Tennis Classics?

• …. je bij Quick ‘s ochtends en ‘s avonds zachtjes 

 moet bellen!

Wedstrijdoverzicht zondag 13 september 
10:00 HD2 finale • Tom Clavel/Jochem Gosselink - 

 Robert Ameshoff/Roelof Ameshoff

 JE 11-14 finale • Nick van den Hurk Lopez - 

 Dylan Hulshorst

 DD4 finale • Cheryl Pasman/Mardelaine Sik - 

 Rianne Buist/Anouk Koldenhof

 HE5 30+ finale • Ruud van Heijningen - 

 Paul Willemstijn

 DE5 finale • Evelyn Wolbrink - Marjolijn Pronk

11:30 HE3 poule finale • Tom Clavel - Robert Ameshoff

 HE5 finale • Harmjan Gerritsen - Jard Zwaan

 HE6 finale • Bas ter Weele - Remco Mulder

 GD7 30+ finale Albert Blikman/Belinda Blikman - 

 Bjorn van Dartel[2/4]/Angelique Leerkes

 GD6 30+ finale • Richard Nieuwkerk/Danielle Schaap 

 - Edmond Valentijn[6/7]/Diana Krans

13:00 DE3 poule finale. • Rianne Buist - Manon de Rijk

 HD7 30+ finale  • Peter van den Heuvel/Pascal Ong -

  Ronald van den Berg/Martin Oortwijn

 GD5 30+ finale •Nico Brouwer/Kyra Demmer - 

 Donker - Peter Hartung/Nicole van Uitert

   DD5 finale • Tineke van den Berg/Evelyn Wolbrink - 

 Sabine Rouwhorst-Hulshorst/Tanja Varkevisser

 DE7 30+ finale • Inge van Vemde - Louise Lindeman

14.30 HD5 finale • Joep Tanja/Jard Zwaaan - Harmjan 

 Gerritsen/Bart Scherders

 HD7 finale • Jasper Neef/Fabian Spiegelenberg - 

 Niels Kalf/Job Kooi

 HD6finale  • Jordy Huisman/Joey Joosten - 

 Joel ten Hove/Sybren Idzerda

 

14.30 Prijsuitreiking DE3, HE3 en aanmoedigingsprijzen

15.00 Demonstratiewedstrijd Jacco Eltingh en 

 Sjeng Schalken tegen ATKampioenen HD2

SPONSORS:

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

 
APELDOORNSE TENNIS  
KAMPIOENSCHAPPEN 
31.08.15 T/M 13.09.15

Bekijk het laatste nieuws 
en foto’s op onze 
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Colofon 

Redactie Niels Schut, Glenn van der Straten, Frances 

Gerritsen, Anita Blijleven Fotografie Rien Hokken 

Vormgeving en opmaak Dunique

Foto’s van het finaleweekend
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