
ATKrantje
Actueel

Bijna barst de ATK voor de 55e keer los. Het ATF-bestuur heeft 

er samen met de parken, hoofdsponsor Dunique en alle andere 

sponsoren opnieuw alles aan gedaan om de editie 2016 weer tot 

een feest te maken.

Vanuit mijn rol als voorzitter van de ATF ben ik twee jaar lang met 

veel plezier betrokken geweest bij o.a. de ATK. In die tijd hebben 

we ook, met sponsoring van KNLTB en gemeente, het schooltennis 

op de kaart kunnen zetten in Apeldoorn en omstreken. Graag zou ik 

dit hebben voortgezet, maar mijn gezondheid laat dit na een ernstig 

herseninfarct helaas niet toe. Daarom leg ik de voorzittershamer 

neer. Gelukkig is er en goede vervanger gevonden, Tony Veer, aan 

wie ik het stokje – vooralsnog als interim voorzitter – kan doorgeven. 

Ik wens hem alle succes! Ik kijk terug op een inspirerende tijd. De 

ATF-bestuursleden en alle anderen met wie ik heb samengewerkt wil 

ik hartelijk danken voor de fijne samenwerking. Alle deelnemers aan 

de ATK wens ik een fantastisch en sportief toernooi.

Theo Wolven

Beste tennisvrienden,

Wat kan ik hier nog aan toevoegen… Ook ik wens iedereen die bij de 

ATK betrokken is een fijn toernooi, dank Theo voor zijn warme woor-

den en wens hem een voorspoedig herstel.

Tony Veer

22 °C 
Neerslagkans: 20%
Luchtvochtigheid: 69%
Wind: 18 km/h

ATK-Weer zaterdag  3/9/2016

Welkom op de Dunique ATK 2016!
 

Met een aftrap voor alle vrijwilligers en besturen van de 

Apeldoornse tennisverenigingen gaan we van start met 

de Dunique ATK 2016. Ditmaal bij Tennisvereniging De 

Maten, waar dit jaar ook de Dunique ATK-Tenniskids en het 

Finaleweekend worden georganiseerd.

Op veler verzoek hebben we de ATK dit jaar ingekort naar een week 

met een voorweekend. Er zijn dit jaar weer meer deelnemers (538), 

maar het aantal inschrijvingen (467) is ongeveer gelijk aan vorig jaar, 

doordat er nog voor maximaal 2 onderdelen kon worden ingeschre-

ven. Lees verder op Apeldoorntennis.nl/nieuws

 

SPONSORS:

Datum: 2  & 3 september 2016 • Uitgave 1 jaargang 4

Zaterdag wordt erop alle parken gespeeld. Kijk voor het 

gehele overzicht op Toernooi.nl

Vrijdag 
en zaterdag 

editie

*NB. De redactie zal foto’s die geen relatie hebben met de Dunique ATK 2016 verwijderen. 

Ook in deze editie van het ATKrantje kun je weer kaarten voor de AFAS Tennis Classics in november winnen. Ditmaal door (liggende!) 
foto’s, die je tijdens de Dunique ATK 2016 hebt genomen, te posten op onze Facebookpagina Atk/atf. De 4 foto’s die zondagochtend 
om 8.00 uur de meeste likes hebben, worden geplaatst in het ATKrantje en beloond met 2 kaarten voor de AFAS Tennis Classics in 
november. Daarna wordt deze actie tot het finaleweekend iedere dag herhaald. Zit je niet op Facebook? Mail je foto(s) dan naar 
redactie@apeldoorntennis.nl zodat wij deze voor jou op Facebook kunnen plaatsen. Wij zijn benieuwd naar de leuke plaatjes 
die dit oplevert! *



Even voorstellen: 
de hoofdsponsoren in 2016

Richard Klein (Intersport), Christiaan Wallet 

(Dunique) en Tony Veer (The Box) zijn dit jaar 

de hoofdsponsoren van de ATK. De heren 

dragen de tennissport een warm hart toe en 

door hun bijdrages hopen ze vooral meer 

jeugd aan het tennis te krijgen.

Daarnaast willen ze het Apeldoornse tennis een 

duwtje in de rug geven. Net als de ATF denken de 

heren ‘over de verenigingen heen’ en steunen ze 

het algemene tennisbelang in Apeldoorn.

Ze dagen de Apeldoornse bedrijven uit om mee te doen en denken, 

dus… lijkt het u interessant om eens over sponsoring te praten, 

contacteer dan Tony Veer middels info@apeldoorntennis.nl.

Inschrijving Dunique ATK-tenniskids 
en schooltennisfeest

Dit jaar wordt het ATK Tenniskidsevent Rood/Oranje op woensdag 7 

september van 14.00 tot 17.30 uur gehouden bij Tennisvereniging De 

Maten. Je kunt je tot en met maandag 5 september inschrijven via 

tenniskids.toernooi.nl. Wees op tijd want vol = vol! Lees verder op 

Apeldoorntennis.nl/nieuws

Volg ons via: Apeldoornsetenniskampioenschappen

 @Apeldoorntennis

Kom tennissen 

7 september 
Tennisvereniging De Maten

www.apeldoorntennis.nl/jeugd

SPONSORS:

Column van Mistery Guest

Beste tennisvrienden,

Een bestuurslid van de ATF heeft mij de afgelopen week bena-

derd en gevraagd of ik tijdens de ATK 2016 een keer of 8 een 

column wilde schrijven voor het ATKrantje. Ik heb hierop posi-

tief gereageerd en beschouw het als een eer dat men hierbij aan 

mij heeft gedacht.

   

Sinds 1962 beleven we samen alweer de 55e editie van de ATK.  Het 

aantal deelnemers is dit jaar gelukkig weer toegenomen, dat is op 

zich al een compliment waard voor de organisatie die weer veel tijd 

en energie heeft gestoken in deze jaarlijkse sportieve happening. Wij 

hopen uiteraard op goed weer, spannende potten en gezellige evene-

menten rondom ons toernooi. Dit alles met als doel het Apeldoornse 

(tennis)publiek iets te bieden waardoor zij aan ons toernooi een goed 

gevoel overhoud. Iedereen die meegewerkt heeft om dit toernooi te 

organiseren of eraan deel zal nemen is mede verantwoordelijk voor 

het succes van ons toernooi!   

                                                                                        

In de komende dagen zal ik menig partij gaan bekijken, zowel van jong 

als oud, en aandacht schenken aan de sportiviteit, mentaliteit, inzet 

en gedrag op de baan. Vooral de ouderen onder onze spelers hebben 

uiteraard een voorbeeldfunctie en dat zal zeker mede mijn aandacht 

hebben. Ook hoop ik dat we ECHT wat talent zullen ontdekken onder 

de jonge jeugd! Al vele jaren hoor ik tennisleraren soms tegen ouders 

van kleine peuters zeggen: “Nou, uw kind heeft talent..!!!, dat kan 

nog wat worden!”. Waar zijn die talenten gebleven.? Na veel lesgeld 

zijn deze ouders vaak een illusie armer! Ouders, geniet van uw kind 

en laat ze lekker spelen, zodat ze over 20, 30 jaar ook nog van het 

spelletje houden!                                                                                                

Heel veel plezier allemaal,

Uw columnist                  

Wist u dat...?!

 De wedstrijden voor het komende weekend door Ancella voor 

een deel onderweg naar en in Berlijn zijn gepland?

 Er op maandag zoveel wedstrijden zijn dat er zelfs bij de 

Maten wordt gespeeld?

 Danny de Harder tijdens de Dunique ATK zijn 100e wedstrijd 

van dit seizoen hoopt te spelen?

 Je dit jaar elke dag kaarten voor de AFAS Tennis Classics kunt 

winnen als jouw foto op onze Facebookpagina de meeste 

likes krijgt? 

 De ATKanjers en de ATKampioenen dit jaar in het groen 

worden vereeuwigd?

 The Box dit jaar de verpakking van alle prijzen verzorgt?

Logo sponsor

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

De Dunique ATK 2016 is eindelijk begonnen. Achter de scher-

men zijn we al een tijd bezig met de voorbereidingen, maar nu 

wordt er dan toch echt gespeeld. En dat is waar het om gaat; 

lekker veel wedstrijden spelen op alle parken in Apeldoorn en 

strijden om de titel van Apeldoorns kampioen!

Gelukkig kunnen we ook dit jaar weer rekenen op vele vrijwilligers op 

de parken, maar ook bij de Centrale Planning, bestaande uit Leonie 

Puister, Ed Puister en Martijn Schaap. Wat een uitdaging hebben 

zij dit jaar om hetzelfde aantal wedstrijden als vorig jaar nu weg te 

zetten in een veel kortere tijd. Maar ze zijn stressbestendig, flexibel, 

oplossingsgericht en ervaren planners, dus dat gaat goed komen!

Mocht jij je nou herkennen in bovenstaande eigenschappen en het 

een uitdaging vinden om het grootste toernooi van Apeldoorn mee 

te organiseren, zoek ons deze week dan even op. (Mailen naar info@

apeldoorntennis.nl kan ook.) Dit is namelijk onze laatste ATK als wed-

strijdleiding en Centrale Planning. We hebben het nu een aantal jaar 

gedaan en het is tijd om het stokje over te dragen.

Ik dank alvast de wedstrijdcommissies (zie foto) op alle parken en 

wens alle spelers heel veel plezier en succes tijdens de Dunique ATK 

2016!

Ancella

18 °C 
Neerslagkans: 6%
Luchtvochtigheid: 91%
Wind: 24 km/h

ATK-Weer zondag 4/9/2016ATK-Weer zondag 4/9/2016

Terugblik kick-off en vooruitblik 
finaleweekend
 

Zo, de eerste wedstrijden zijn gespeeld en de toon is gezet. Op alle 

parken was er veel gezelligheid met lekker weer en er heerste een 

sportieve sfeer. Dezelfde sfeer was er vrijdagavond tijdens de Du-

nique ATK kick-off bij Tennisvereniging De Maten. Lilian Eilers, Han 

Meijer en Inge Bresser heten iedereen welkom met een hapje en een 

drankje en lichtten zij al een tipje van sluier op over de activiteiten 

en aankleding van de woensdag kidsmiddag en het finaleweekend. 

Onder het motto ‘Net even anders’ wordt dit event georganiseerd. Zo 

kun je denken aan: kleurrijke foodplaza en loungen op het terras met 

sfeervolle muziek. Natuurlijk worden de kids niet vergeten en zijn de 

parkeermogelijkheden geregeld. Helaas zijn deze niet oneindig. We 

raden iedereen aan om dus  zoveel 

mogelijk op de fiets te komen!.

De zon is besteld, dus daar zal het niet 

aan liggen. Zo’n 100 vrijwilligers staan 

met enthousiasme voor de tennissers 

én hun gasten klaar. Veel succes in de 

voorrondes en graag tot bij De Maten!

Stuur een bericht met jouw foto(s) van de Dunique ATK 2016 naar onze Facebookpagina Atk/atf of mail deze naar 
redactie@apeldoorntennis.nl, zodat wij deze kunnen plaatsen. De 4 ( bij voorkeur liggende!) foto’s die morgen om 8.00 uur de 
meeste likes hebben, worden geplaatst in het ATKrantje en beloond met 2 kaarten voor de AFAS Tennis Classics in november. 
Vandaag zijn de kaarten gewonnen door Richard Nieuwkerk, Danielle Schaap, Krista Schut en Evelyn Wolbrink. Van harte! 

 

SPONSORS:

Datum: 4 september 2016 • Uitgave 2 jaargang 4

De centrale planning is te bereiken via 
planning@apeldoorntennis.nl. Kijk op www.toernooi.nl 
op welke parken wordt gespeeld.

‘Wij zijn er klaar voor’ zeiden Richard en 
Danielle en ze wonnen met 6-2 6-3 van 
Hans van Laar en Evelien Kemmink in de  
GD6 30+

‘Heerlijk potje gespeeld en nog gewonnen 
ook’. Krista en Evelyn wonnen met 3-6 
6-4 6-1 van Sonja Berkhout en Patricia 
Kruitbosch in de DD5 30+

?
Jouw foto hier?

Stuur hem naar:

 ATK/atf

?
Jouw foto hier?

Stuur hem naar:

 ATK/atf



Column

Theo Wolven, wat laat jij mij schrikken..!! 

Theo Wolven, naast de baan een toffe peer, op de baan een 

“Beest”. Man wat liet je mij schrikken toen ik het bericht hoorde 

omtrent jouw gezondheid. Als alle talentjes van Apeldoorn jouw 

mentaliteit hebben, worden het ALLEMAAL winners. Jij was 

geen echt talent maar had wel ALTIJD de wil om te winnen.

Een betere tennisser kon van jou verliezen als zijn mentali-

teit zwakker was dan die van jou. Jij gaf nooit op en vocht tot 

de laatste bal geslagen was, ook al stond je 5-1 achter in de 

beslissende set. Theo Wolven is het bewijs dat je met minder 

talent maar met meer mentaliteit won van iemand met veel 

talent maar een zwakke mentaliteit. Theo, ik wens je alle sterkte 

met het vechten voor je herstel en als je nog steeds dezelfde 

mentaliteit hebt zoals ik die van jou ken, dan MOET dat lukken.                                                               

Beste tennisvrienden, toptalenten worden geboren. Hen hoef je 

NOOIT te motiveren. Hen hoef je nooit achter de broek aan te 

zitten dat ze moeten trainen. Topta-

lenten willen ALTIJD winnen. Zij gaan 

naar bed met tennis en staan op met 

tennis. Op de baan geldt voor hen maar 

1 ding en dat is ‘KILL THE ENEMY’. Ik 

wens alle deelnemers heel veel succes 

en denk eraan: “van verliezen kun je 

leren”, maar als je dan verliest, weet dan dat je er ALLES aan 

gedaan hebt en weet waarom je tegenstander (nu nog) beter 

was. Ik houd jullie in de gaten!                                                                    

Uw columnist

Wist u dat...?!

 De redactie nog op zoek is naar een paar vrijwilligers die 

dinsdag en/of donderdag tussen 15.00 en 17.00 uur de 

ATKrantjes bij alle tennisparken in Apeldoorn willen bezorgen. 

Heb je interesse bel 06-42235166.

 Je zelfs na 7 dubbelfouten nog een game kunt winnen, of niet 

Han Reinders en Erik Wubbolt?

 Zaterdag tussen 2 wedstrijden tegenstanders zijn verwisseld, 

waardoor 2 koppels uit de HD6 30+ tegen twee koppels uit 

de HD7 30+ hebben gespeeld en dat we deze wedstrijden nu 

opnieuw moeten plannen?

 Je nog tot en met maandag 5 september a.s. kunt inschrijven 

voor de ATK Rood/Oranje via tenniskids.toernooi.nl

 Broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes tijdens het 

ATK-tenniskidsevent op 7 september a.s. gratis kunnen ken-

nismaken met tennis? Kijk voor meer informatie en aanmel-

den op apeldoorntennis.nl/schooltennis

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

Onze service, uw matchpoint

Voor de vierde keer op rij zijn we met 

Dunique hoofdsponsor van de ATK. Con-

creet betekent dit dat we onze service 

verlenen. We verzorgden het complete 

communicatiepakket: logo, posters, social 

media, website en advertenties. Ook 

tijdens het toernooi zitten we niet stil: we zorgen dagelijks voor 

actuele wetenswaardigheden; zowel via nieuwsbrieven als het 

ATKrantje.

Christiaan Wallet, directeur; “Vaak wordt ons als B2B dienstverlener 

gevraagd waarom wij de ATF sponsoren. Een direct belang is er in-

derdaad niet. Wij vinden het belangrijk dat tennis toegankelijker wordt 

voor iedereen: van jong tot oud. Het doet mij deugd dat de jeugd de 

weg naar de ATK weer weet te vinden. Als Dunique zijn we blij daar 

onderdeel van te zijn.” 

Nieuwsgierig wat Dunique voor uw bedrijf kan betekenen? Kijk op 

dunique.nl en laat onze service uw matchpoint zijn! 

Dubbelinterview met Rose Marie 
Nijkamp en Daan van Miltenburg 

Voorafgaande aan de Dunique ATK 2016 spraken wij met twee 

getalenteerde jeugdspelers uit Apeldoorn, Rose Marie Nijkamp 

en Daan Miltenburg.

Jullie hebben begin vorige maand meegedaan 

aan de Nederlandse jeugdkampioenschappen. 

Hoe ging dat?

Rose Marie: NJK ging goed. Als jongste deel-

nemer in de categorie ME12 en MD12 heb ik 

de halve finale in de dubbel bereikt en de der-

de ronde in single. Helaas verloor ik in beide 

categorieën van de uiteindelijke winnaar(s).  

Daan: Dat ging goed, ik heb goed gespeeld, 

helaas in de 2e ronde meteen tegen de num-

mer 1 verloren met 6-2 en 6-3. Lees verder op 

Apeldoorntennis.nl

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

De kop is er af. De eerste wedstrijden zijn gespeeld. Op het 

moment van schrijven zit ik op het vernieuwde terras van 

Tennispark Tepci. 

Met veel plezier heb ik zitten te kijken naar een wedstrijd in categorie 

8. Wat mij elke keer weer opvalt is, naast uiteraard de strijd, de passie 

en het plezier in het tennissen in deze categorie. Misschien is er op de 

techniek wel het een en ander aan te merken, en natuurlijk is er altijd 

1 winnaar en 1 verliezer, maar dat maakt het juist zo leuk om naar te 

kijken. Er is altijd weer het gevecht tussen wat je wilt, wat je kunt en 

of je het durft. Ben je voorzichtig of juist aanvallend. Tennis is voer 

voor psychologen en voor stuurlui aan de wal die altijd precies weten 

hoe het wel had gemoeten.

Na afloop schudt men elkaar de hand en gaat wat drinken. Het doet 

me in dit Olympische jaar denken aan de Olympische gedachte ‘

meedoen is belangrijker dan winnen’. Heel bijzonder eigenlijk hoe 

minder prestatief het niveau des te meer deze gedachte opgeld doet.

Ik wens u allen een heel prettige ATK toe met vooral veel sportiviteit 

en hopelijk heel mooi weer. 

Paul van Lier

23 °C 
Neerslagkans: 13%
Luchtvochtigheid: 94%
Wind: 6 km/h

ATK-Weer maandag 5/9/2016ATK-Weer maandag 5/9/2016

Dank aan de Apeldoornse tennishallen!
 

Omdat de Dunique ATK dit jaar maar 9 dagen duurt, is het heel erg 

belangrijk dat in het 1e weekend voldoende partijen gespeeld kunnen 

worden. Vandaar dat we geen risico hebben genomen en meteen zijn 

uitgeweken naar de 3 Apeldoornse tennishallen, toen het weerbericht 

aangaf dat zondag een herfstachtige dag met veel regen zou worden.

Gelukkig viel het uiteindelijk mee en hebben we 

niet al te veel wedstrijden in de hal hoeven spelen. 

Desalniettemin zijn we erg blij met de mogelijkheid 

dat we al jaren tijdens de ATK kosteloos kunnen 

uitwijken naar de tennishallen van De Sprenkelaar 

en Sport Kerschoten, waarvoor dank!

Dit jaar staat ook Tennis & Squash-

centrum De Matenhal als spon-

sor van ons schooltennisproject 

standby tijdens de Dunique ATK. Er is nog ruimte voor het huren van 

een vaste baan in De Matenhal gedurende de komende winter. Op 

vertoon van het ATKrantje krijgt u 5% korting als u een vaste baan 

huurt en 25% korting op het huren van een losse tennisbaan op nog 

beschikbare uren in de periode van september tot april. Daarnaast 

kan er nog ingeschreven worden voor de bedrijvencompetitie, die van 

29 oktober tot en met 12 maart plaatsvindt. Bel voor nadere informatie 

op 055 - 542 50 44 of mail naar horeca.apeldoorn@healthcity.nl

Fotowedstrijd Stuur een bericht met jouw foto(s) van de Dunique ATK 2016 naar onze Facebookpagina Atk/atf of mail deze naar 
redactie@apeldoorntennis.nl, zodat wij deze kunnen plaatsen. De 4 ( bij voorkeur liggende!) foto’s die morgen om 8.00 uur de meeste 
likes hebben, worden geplaatst in het ATKrantje en beloond met 2 kaarten voor de AFAS Tennis Classics in november. Vandaag 
zijn de kaarten gewonnen door Marije van Koeveringe, Manon de Rijk, Patrick Schut & Noa Logtenberg. Van harte Gefeliciteerd!

 

SPONSORS:

Datum: 5 september 2016 • Uitgave 3 jaargang 4

Manon de Rijk, ATKampioen in 2015, foto-
grafeert supporters in de hal bij Kerschoten. 
Hopelijk zijn de rollen komend weekend 
weer omgedraaid?!

Marije van Koeveringe moest met Marleen 
Koldenhof naar de huisartsenpost, toen deze 
haar schouder uit de kom serveerde. ‘Zo jam-
mer dat we zo het toernooi moeten beëindigen’. 
Heel veel sterkte gewenst, Marleen!

Noa Logtenberg en Fleur de Jong sleepten 
bij Daisy in de MD t/m 17 hun partij eruit 
door met 6-4 6-2 te winnen van Isabelle 
Arends en Kiki Giesberts.

Patrick Schut bedankt zijn dubbelpartner 
Peter Biesheuvel en tegenstanders Han 
Reinders en Hans WiIlem Pas voor de leuke 
lach pot! Partij niet gewonnen maar wel 2 
kaarten voor de ATC!



Wist u dat...?!

 Han Reinders gisteren 13 dubbele fouten in 1 game heeft 

geslagen en de game toch heeft gewonnen. Waar gaat dit 

eindigen?

 Peter Hartung dinsdag de ATKrantjes gaat rondbrengen en 

dat we nu alleen nog een bezorger zoeken voor donderdag?

 Claudia Hoogendoorn en Alies Dorgelo geen strategisch 

overleg meer voeren, maar de volgende wedstrijd in de DD6 

gewoon weer lekker gaan tennissen? 

 De Fotowedstrijd op onze facebookpagina Atk/atf gisteren 

heel veel leuke plaatjes heeft opgeleverd en dat het tot het 

laatste moment spannend was wie de kaarten voor de AFAS 

Tennis Classics zou winnen?

 Dat er tot het finaleweekend iedere dag weer nieuwe kansen 

zijn om kaarten voor de AFAS Tennis Classics te winnen? Ga 

dus vooral door met het posten van foto’s op onze facebook-

pagina Atk/atf! 

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

Sponsor uitgelicht

De AFAS Tennis Classics (ATC) - het tennistoernooi met toppers 

van weleer - wordt van 24 t/m 27 november 2016 al voor de 15e 

keer georganiseerd door Jacco Eltingh en Paul Haarhuis. Dit jaar 

weer in Omnisport Apeldoorn. Een jubileum dat gevierd moet 

worden! De ATC staat bekend als een sportief evenement met 

topentertainment, een stijlvolle en ontspannen sfeer en natuur-

lijk geweldig tennis! Tevens is het een geweldig platform voor 

bedrijven om zakelijke relaties te ontvangen. 

Spelers die deze editie meedoen, zijn: Tim Henman, Goran Ivanisevic, 

Juan Carlos Ferrero, Martin Verkerk, Sjeng Schalken, Paul Haarhuis, 

Mansour Bahrami en Jacco Eltingh. Kijk voor meer informatie op: 

www.afastennisclassics.nl

Inschrijving Dunique ATK-tenniskids 
en schooltennisfeest

Vandaag sluit de inschrijving voor de Dunique ATK Tenniskids Rood/

Oranje en het schooltennisfeest. Beide evenementen zijn a.s. woensdag 

7 september van 14.00 tot 17.30. Er zijn al meer dan 100 inschrijvingen, 

dus het wordt een gezellige drukte. Jacco Eltingh is de hele middag 

aanwezig en er is naast de baan ook van alles te doen. Inschrijven voor 

de Dunique ATK-tenniskids kan via tenniskids.toernooi.nl

Heb je je al ingeschreven voor de Dunique ATK-tenniskids?? Neem 

dan je broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes mee en meld hen 

aan voor het schooltennisfeest via apeldoorntennis.nl/schooltennis/

aanmelden-schooltennisfeest/. Deelname is gratis en voor tennis-

rackets wordt gezorgd.

Column

Dit jaar duurt de ATK geen 14 dagen maar een weekend, 

voorafgaande aan een volle week met een finaleweekend.! 

Dit betekent dat de wedstrijdleiding op ieder park alle 

zeilen moet bijzetten om alle partijen op hun park in goede 

banen te leiden. Dit geeft extra stress en... ondanks alle 

opgegeven verhinderingen vooraf moet de wedstrijdleiding 

er rekening mee houden dat zij er voor ALLE spelers is! 

Plan dus niet teveel partijen op 1 dag om andere spelers 

met (te) veel verhinderingen ter wille te zijn!            

Vandaag was ik op het park van Kerschoten waar ik een 

HD3–30+ heb bekeken. De heren, Jörgen, Eric, Bert en Gijs 

maakte er een leuke pot van, waarbij er complimenten over en 

weer werden gegeven voor mooie punten. Een leuke partij van 

gentlemen onder elkaar zonder een onvertogen woord. Hoe 

anders ging het op de baan daarnaast waar eveneens een HD 6/7 

30+ werd gespeeld. Eén van de spelers had heel veel moeite om 

zijn emoties onder controle te houden en vond het nodig om dit 

gepaard te laten gaan met het hardop uiten van zijn ongenoegen, 

zo nodig in combinatie met enig gevloek. Jammer maar helaas..! 

Wat frustratie al niet teweeg kan brengen bij de mens.            

  

Helaas lieten de weergoden ons rond 15.30 in de steek en 

stonden, in “No Time”, alle banen blank en moesten de partijen 

in de hal voortgezet worden. Complimenten voor Marianne 

Heemskerk, wedstrijdleiding, die alles onder controle had.           

        

Uw columnist

Volg ons via: Apeldoornsetenniskampioenschappen

 @Apeldoorntennis

Kom tennissen 

7 september 
Tennisvereniging De Maten

www.apeldoorntennis.nl/jeugd
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ATKrantje
ATK Actueel

Morgen is de grote dag voor de jeugd aangebroken! Het  

Dunique ATK Tenniskidsevent Rood/Oranje wordt dan alweer 

voor de 4e keer georganiseerd en is elk jaar weer een succes: 

veel kinderen, leuke activiteiten op en naast de baan en een 

gezellige sfeer. Echt een visitekaartje voor het jeugdtennis! 

Vandaar dat we er dit jaar voor hebben gekozen om dit event 

te combineren met een schooltennisfeest in het kader van het 

schooltennisprogramma van de ATF.

In totaal doen er morgen zo’n 150 kinderen mee. Uiteraard vraagt 

dat het nodige aan voorbereiding en coördinatie. Er zijn dan ook vele 

jeugdcommissieleden, tennisleraren en andere vrijwilligers van de  

diverse Apeldoornse tennisverenigingen bij de organisatie van deze 

middag betrokken. Inge Bresser heeft de regie vanuit Tennisvereniging 

De Maten, waar we morgen te gast zijn. Marlies Jansen en Anna-Marie 

Wuite van ALTV Tepci zetten hun ervaring in bij de organisatie van  

de ATK-Tenniskids en Krista Schut-Heemskerk van TC Kerschoten  

coördineert de schooltennisclinics, die door Jacco Eltingh met mede-

werking van diverse Apeldoornse tennisleraren worden gegeven. 

Leuk om vast te melden is dat er voor kinderen die overwegen om 

lid te worden van een tennisvereniging (alleen op 7 september!) een 

mooie aanbieding is: zij kunnen bij de vereniging van hun keuze voor 

25 euro en proeflidmaatschap met 3 tennislessen en een tasje met 

o.a. een gratis tennisracket krijgen. 

23 °C 
Neerslagkans: 0%
Luchtvochtigheid: 94%
Wind: 5 km/h

ATK-Weer dinsdag 6/9/2016

Vervolg artikel ATK actueel

Vanaf deze plaats bedank ik alle vrijwilligers voor hun inzet op deze 

middag en wens iedereen veel succes! 

Anita Blijleven

Programma tenniskidstoernooi en 
schooltennisfeest bij T.V. De Maten
 

Namens tennisvereniging De Maten heet ik alle kids, ouders, opa’s en 

oma’s en andere supporters morgen van harte welkom tussen 14.00 

en 17.30 uur aan het Ambachtsveld 3. Onder leiding van de jeugd-

commissies van de Apeldoornse tennisverenigingen, examenklas 

Sport Dienstverlening en Veiligheid van Sprengeloo en verschillende 

tennisleraren zullen de kinderen een drukke middag in het teken van 

tennis gaan beleven. De schoolkids zullen op baan 8, 9 en 10 kennis-

maken met tennis. Op baan 1 t/m 7 zullen de tenniskids de wedstrijd-

jes in hun eigen leeftijdsklasse en categorie spelen. De schoolkids 

kunnen tussendoor bij hun vriendjes of vriendinnetjes kijken om zo 

een goed beeld te krijgen wat tennis inhoud. 

Ook zijn er naast het tennis Oud  

Hollandse spelen, is er een spring-

kussen en kunnen de kinderen zich 

laten schminken. Een gezellige 

middag voor iedereen!

Inge Bresser

 

SPONSORS:

Datum: 6 september 2016 • Uitgave 4 jaargang 4

Fotowedstrijd Stuur een bericht met jouw foto(s) van de Dunique ATK 2016 naar onze Facebookpagina Atk/atf of mail deze naar  
redactie@apeldoorntennis.nl, zodat wij deze kunnen plaatsen. De 4 ( bij voorkeur liggende!) foto’s die morgen om 8.00 uur de meeste 
likes hebben, worden geplaatst in het ATKrantje en beloond met 2 kaarten voor de AFAS Tennis Classics in november. Vandaag 
zijn de kaarten gewonnen door Yvonne Groenenberg, Roelof Ameshoff, Wim Klokkers en Karen Schweigler. Van harte!

Zoek de fleurige poulewinnaars Yvonne en 
Maartje! Zij wonnen bij TV Vego van Ingrid 
en Cilia in de DD7 30+ 

Vrienden op en naast de baan ! Tom Elbersen 
en Roelof Ameshoff speelden de HE3 op TC 
Ugchelen. Roelof won met 6-2 6-3

Potverdorie, meldt Wim Klokkers, Renate 
Klokkers en Kursat Akkerman winnen net 
niet van Jos Brekelmans en Sonja Berkhout 
(2-6 1-6 GD6 30+)

Liz, Marjan, Wilma en Karen van de Ugchelse 
maandag wedstrijdtafel hebben er zin en 
worden bijgestaan door Aki en Gigu



Column

Al jaren worden de wedstrijden, behalve in sommige geval-

len tijdens het finaleweekend, gespeeld ZONDER scheids-

rechter. Dit komt natuurlijk omdat het niet meer te doen is 

om nog voor alle toernooien vrijwilligers (met accreditatie) 

te vinden die op de stoel willen zitten.   

Dit komt sommige spelers HEEL goed uit.! Als het uitkomt een 

bal onterecht “UIT” geven...! De gevolgen kent u: waar raakte de 

bal precies de baan, wijst de ontvanger wel de juiste plek aan, 

wel of geen let spelen...                      

  

Zulke spelers zijn eigenlijk slechte verliezers, geven nooit een 

compliment voor een mooi punt, leveren ALTIJD hardop com-

mentaar, proberen de tegenstander uit het spel te halen en….

willen, koste wat het kost, winnen..?! Eigenlijk zielige figuren 

die dit bewust doen. Maar goed... ze BESTAAN! Laat je niet 

verleiden tot het overspelen van het punt als jouw tegenstander 

een bal uitgeeft waarvan de afdruk DUIDELIJK zichtbaar is! Ook 

al wordt er een andere afdruk aangewezen... 

Ik herinner mij, 1996 finale ATK HD 5 (nu) met Ruud van Duyn. 

Met scheidsrechter, een heel aimabele man, die 12 keer uit zijn 

stoel moest komen om aan te wijzen dat een bal WEL in was die 

onze tegenstander (middelbare leeftijd met rossig haar... ja) uit 

gaf. Deze man ging steevast met de scheidrechter in discussie 

en bleef de hele wedstrijd door zeuren. We stonden 4-1 achter in 

de derde set maar wonnen toch mooi met 7-5 van die valsspeler.

Uw columnist

Wist u dat...?!

 Dat onze Atk/atf Facebookpagina inmiddels al 621 volgers 

heeft?

 Dit er vanochtend ineens al weer 631 waren; you like us!

 De beker van de GD8 verstopt zat in een verhuisdoos, maar 

gelukkig nu op tijd weer terecht is?

 Het er bij de JE t/m 17 gisteren in Beekbergen zeer sportief 

aan toe ging? Bij twijfel werd direct een let gespeeld.

 De hapjes op de parken heel lekker smaken?

 Peter Hartung gewoon elke dag een tennisbaan moet zien 

(lees de Stentor van vandaag)

 Hij nu dus een goede dag heeft want hij brengt de ATKrantjes 

naar alle parken rond! Peter bedankt!

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

The box – blikverpakking voor een 
succesvolle promotie

Tony Veer van The Box is al jarenlang  

een enthousiast tennisser en speelt bij  

TC Sprenkelaar. Daar sponsort hij, net als 

bij de ATK / ATF, de tennissport. 

Tony is directeur / eigenaar van The Box b.v. een bedrijf dat promo-

tionele blik verpakkingen levert. Denk hierbij aan blikken voor food als 

kruiden, pepermunt, beschuit, koffie, thee, zoetwaren e.d. en non-food 

als dierenvoeding, cosmetica en sokken. 

Deze blikken worden standaard uit voorraad geleverd (The Box houdt 

gemiddeld meer dan 1 mio stuks op voorraad) en bij een aantal vanaf 

2.000 stuks custom made gemaakt. Bekende blikken in Nederland zijn 

het kruidenblikje van Jonnie Boer, de theeblikken van La Place en  

Le Coq Sportif blikken.

Het schooltennisprogramma van de ATF

Via de ATF hebben alle basisscholen in de gemeente Apeldoorn 

de mogelijkheid om de leerlingen van groep 3 en 4 tijdens de 

gymlessen op een leuke, toegankelijke manier kennis te laten 

maken met de tennissport. Het lesprogramma is ontwikkeld door 

de KNLTB met subsidie van NOC*NSF (kijk voor meer informatie 

op www.knltbschooltennis.nl). 

De lessen worden verzorgd door een tennisleraar van een tennis-

vereniging in de buurt van de school. Het schooltennisprogramma 

bestaat uit 2 lessen tijdens de reguliere gymlessen op school. De 

tennisleraar zet in de gymzaal of (bij mooi weer) op het schoolplein 

miniveldjes uit met de materialen van de KNLTB. Met èchte rackets 

en speciale, lichtere tennisballen maken de kinderen in diverse spel-

vormen kennis met tennis. Lees verder op Apeldoorntennis.nl/nieuws

w w w. a p e l d o o r n t e n n i s . n l
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op welke parken wordt gespeeld.



ATKrantje
ATK Actueel

Eindelijk is het zover, vandaag spelen de ATK tenniskids en de 

schooltenniskids. In april 2016 zijn we als organisatie voor de 

eerste maal bij elkaar geweest waarbij we in eerste instantie al-

leen de ATK tenniskids wilden organiseren. De plannen werden 

gemaakt en het draaiboek uitgeschreven naar aanleiding van 

ervaringen van de afgelopen jaren. De vergadering in juni 2016 

leverde een stuk meer werk op want binnen de vergadering van 

de verschillende jeugdcommissies werd het idee geopperd om 

de ATK tenniskids samen te voegen met het schooltennisfeest 

voor de basisschooljeugd. Wij als jeugdcommissie en het be-

stuur van T.V de Maten waren ook direct enthousiast en we zijn 

begonnen met dit nieuwe avontuur.

Zo’n event kan alleen maar worden uitgevoerd met voldoende vrijwil-

ligers. Gelukkig wilden de sportdocenten van Sprengeloo ons onder-

steunen; de volledige examenklas Sport Dienstverlening en Veiligheid 

helpt ons vandaag een handje! 

Dit alles was niet mogelijk geweest zonder de bevlogen input en 

enorme hulp van de volgende mensen; Marlies Janssen, Anna-Marie 

Wuite, Liesbeth Drenth, Krista Schut en Kellie Visser. Dank jullie wel, 

zonder jullie hadden we hier niet gestaan.

Namens de jeugdcommissie van T.V de Maten,       

Inge Bresser, Liesbeth Drenth, Esther Petersen

26 °C 
Neerslagkans: 0%
Luchtvochtigheid: 46%
Wind: 8 km/h

ATK-Weer woensdag 7/9/2016ATK-Weer woensdag 7/9/2016

Uitleg tenniskids rood oranje groen
 

Tenniskids is het KNLTB programma voor kinderen t/m 12 jaar. Met 

speciale ballen, rackets, aangepaste banen en oefeningen van de ten-

nisleraren leert zelfs de jongste jeugd razendsnel tennissen. Vandaag 

zien jullie bij TV de Maten de rood en oranje categorieën spelen. Dit 

wordt ingedeeld op leeftijd:

 

SPONSORS:

Datum: 7 september 2016 • Uitgave 5 jaargang 4

Fotowedstrijd Stuur een bericht met jouw foto(s) van de Dunique ATK 2016 naar onze Facebookpagina Atk/atf of mail deze naar 
redactie@apeldoorntennis.nl, zodat wij deze kunnen plaatsen. De 4 ( bij voorkeur liggende!) foto’s die morgen om 8.00 uur de meeste 
likes hebben, worden geplaatst in het ATKrantje en beloond met 2 kaarten voor de AFAS Tennis Classics in november. Vandaag 
zijn de kaarten gewonnen door Edwin Kaptein, Manon de Rijk, Rianne Buist en Yvette de Kramer. Van harte gefeliciteerd!

Mooi artikel in de Stentor vond Edwin 
Kaptein. ‘Peter Hartung; een geweldige 
ambassadeur voor het Apeldoornse tennis’

 ‘Sister act’ Nina en Manon de Rijk op hun 
“oude vertrouwde” club

De dubbelmaatjes Rianne Buist en Anouk 
Koldenhof spelen niet alleen met elkaar, 
maar soms ook tegen elkaar. Deze vriend-
schap staat echter niks in de weg! 

Bloed zweet en tranen. Super leuke wedstrijd 
waarbij Tineke van den Berg bij TV Vego 
uiteindelijk werd gefeliciteerd door Yvette de 
Kramer (6-4 2-6 6-4)

Leeftijd in 2016 
(geboortejaar)

6 
(2010)

7 
(2009)

8 
(2008)

9 
(2007)

10 
(2006)

11 
(2005)

12 
(2004)

Rood

Oranje

Groen

Geel

De centrale planning is te bereiken via 
planning@apeldoorntennis.nl. Kijk op www.toernooi.nl 
op welke parken wordt gespeeld.

Per kleur hebben de wedstrijdjes hun eigen baanindeling en spelre-

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



Sponsor uitgelicht: Intersport Jonker

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.’

Spelregels tenniskids

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

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

bij 6-6 beslissend punt. (Geen games tellen). Serveren gaat om de 

beurt, mag boven- en onderhands en de service is goed als de bal 

stuit óp of vóór de enkelspelzijlijn. In de rally geldt de dubbelspelzijlijn 

als achterlijn. 

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

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

(tiebreak) wordt er van kant gewisseld. Lees meer op tenniskids.nl.

Column

Welk merk schoenen, kleding, racket..? Ik volg, behalve 

wedstrijden van de ATK, ook potjes tennis van de US Open. 

Wat mij daar opvalt is dat ik de ene na de andere felge-

kleurde zuurstok op de baan zie! Zowel onder vrouwen als 

mannen schromen de merken niet om ‘hun’ spelers in de 

soms meest vreemde uitdossingen op te laten draven. Deze 

spelers dragen alles’ zolang het veel geld oplevert. Het 

doel; hun sponsormerk massaal ‘aan de man’ brengen. Ik 

vraag mij af of dit in ons landje ook zal gebeuren.

               

Tijdens de ATK ben ik dit gelukkig (nog) niet tegengekomen. Nou 

zijn wij Nederlanders iets meer behoudend in het maken van 

kleurcombinaties. Wat ook opviel is dat de racketmerken Wilson 

en Head populair zijn onder de tennissers. Het merk Prince 

was een hele grote, maar ben ik nauwelijks tegengekomen.                                                                                                                                    

            

Bij de schoenenmerken is Nike -vooral onder de jeugd- toch wel 

het meest populaire merk. Dit geldt trouwens ook voor de kle-

ding van ditzelfde merk. Ook Adidas, die ook nog eens rackets 

levert is goed zichtbaar op de parken.             

                    

Win dit Nike tennisshirt.! Raad 

wie uw columnist is !

Ik stel een Nike tennisshirt ter 

beschikking voor diegene die 

de naam van uw columnist 

weet. Stuur uw oplossing naar 

redactie@apeldoorntennis.nl. 

Onder de juiste oplossingen 

wordt de winnaar geloot. 

Succes!    

        

Uw columnist                                                                                      

Wist u dat...?!

 Het aantal likes van de Facebook fotowedstrijd ’s nachts vaak 

nog veranderd?

 We meer dan 100 raketjes hebben besteld voor het finale 

weekend en dat we hopen dat jullie allemaal komen kijken?

 De dames van de jeugdcommissie van TV de Maten ook op 

tennisles gaan?

 Zij de smaak helemaal te pakken hebben?

 Rob de Vries bij Vego steeds staat te popelen om de lijnen 

schoon te vegen?

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

Moe maar voldaan kijken we terug op de Dunique ATK Tenniskids 

Rood/Oranje en het Schooltennisfeest bij Tennisverenging De 

Maten, het finalepark van de Dunique ATK 2016. 

Het weer was werkelijk schitterend, er waren enorm veel kinderen en 

de sfeer was erg gezellig, waardoor het de hele middag een drukte van 

belang was. Jacco Eltingh was aan de voorkant een geweldige gast-

heer en aan de achterkant waren vele tennisleraren en vrijwilligers 

actief om alles in goede banen te leiden. Ook onze 3 hoofdsponsors  

zijn de hele middag actief in de weer geweest en hebben enorm 

genoten van hun investeringen. De ATF dankt alle tennisleraren, 

vrijwilligers, sponsoren ouders en kinderen voor een deze geweldige 

middag! Op onze facebookpagina Atk/atf staat een uitgebreide foto-

reportage voor degenen die nog willen nagenieten. Hieronder een 

kleine selectie uit de vele foto’s van Rien Hokken en Anna-Marie Wuite.

27 °C 
Neerslagkans: 0%
Luchtvochtigheid: 49%
Wind: 14 km/h

ATK-Weer donderdag 8/9/2016ATK-Weer donderdag 8/9/2016

Terugblik Dunique ATK Tenniskids en 
Schooltennisfeest bij TV de Maten

Ruim 80 kinderen deden gisteren mee aan de ATK Tenniskids 

Rood/Oranje en er waren ruim 50 kinderen voor het 

schooltennisfeest.

Er kwam heel wat kijken bij de organisatie van deze middag; de 

organisatie werkte zich vanaf 9 uur in het zweet om de minibanen op 

te zetten en het schooltenniscircuit op te bouwen. Ook naast de

tennisbaan was er van alles te doen. Er konden spelletjes gedaan 

worden en er werd naar hartenlust gesprongen op het luchtkussen, 

dat een mooi plekje in de schaduw had.

Om 1 uur werden de tennisleraren en vrijwilligers van TV De Maten 

en andere tennisverengingen gebrieft over hun taken en werden ook 

de leerlingen van Sprengeloo aan het werk gezet in de catering en bij 

het schooltennisfeest. Zonder hulp van al deze vrijwilligers zouden we 

deze zeer geslaagde middag niet hebben kunnen organiseren. 

Lees verder op de achterkant

 

SPONSORS:

Datum: 8 september 2016 • Uitgave 6 jaargang 4

Fotowedstrijd Stuur een bericht met jouw foto(s) van de Dunique ATK 2016 naar onze Facebookpagina Atk/atf of mail deze naar 
redactie@apeldoorntennis.nl, zodat wij deze kunnen plaatsen. De 4 ( bij voorkeur liggende!) foto’s die morgen om 8.00 uur de meeste 
likes hebben, worden geplaatst in het ATKrantje en beloond met 2 kaarten voor de AFAS Tennis Classics in november. Vandaag zijn 
de kaarten gewonnen door Annette Lugtenberg, Krista Schut, Mandy Klokkers en Yvonne Groenenberg. Van harte!

Annette Lugtenberg maakte een foto Jacco 
Eltingh en BFF’s Annefleur, Mira en Thyra 
van TC Spenkelaar.

Krista Schut, die de hele middag op de baan 
stond met de schooltenniskinderen, zette 
zoon Jayden op de foto met Jacco Eltingh. 
‘Wat een topdag vandaag! ‘

Mandy Klokkers is getuige als Jordy Huis-
man en Sietske Joustra laat op de avond 
winnen van Jasper Huisman en Yvette 
Bouwmeester in de GD5.

Yvonne Groenenberg is met Maartje Eigen-
huis door naar de halve Finale in de GD7. 

ATK_journaal 2016 6.indd   1 8-9-2016   12:27:44



Column “De Jeugd heeft de toekomst”

Beste tennisvrienden,

We zijn alweer over de helft van de ATK. Mijn bewondering 

voor de wedstrijdleiding, zowel centraal als per vereniging, stijgt 

met de dag. Als ik de dagelijkse indelingen bekijk, alles perfect 

geregeld. Chapeau.!!                                                   

Woensdag was de dag voor de jonge jeugd. Een heel goed initia-

tief dat door brainstormen, taken verdelen en inzet van enthousi-

aste vrijwilligers, goed zal aanslaan bij de jeugd. Goed bezig ATF!               

                                                            

Tennis moet in Nederland weer op de kaart gezet worden, en 

waar begin je.?, juist bij de jeugd. Hierbij is een hele grote rol 

weggelegd voor de KNLTB.               

                                                                         

De jeugd wil zich spiegelen aan HELDEN. Topspelers zijn een 

groot voorbeeld voor de jeugd. Kijk wat Roger Federer heeft 

gebracht voor de tennissport! Ook onze Richard heeft, toen hij 

Wimbledon won in 1996, een extra boost gegeven aan de ten-

nissport. De KNLTB had hier meer uit kunnen halen.            

                               

Kijk wat een Jos verstappen in de Formule 1 heeft teweeg-

gebracht onder het Nederlandse publiek.! Ca. 60 DUIZEND fans 

kwamen in Spa kijken, naar HUN HELD.! De Tennissport MOET 

ook weer HELDEN voortbrengen en daarbij ligt de verantwoor-

delijkheid bij de KNLTB. Alleen trainingsuren maken is niet vol-

doende. Er moet keihard worden gewerkt aan de MENTALITEIT 

van onze spelers. Kijk naar de spelers vanuit Oost Europese 

landen.! 15 mannen en 19 dames bij de top 100.!         

                 

“Lets go fot it…!!!! 

                       

Uw columnist      

Wist u dat...?!

  Thijs van Wenkop voor alle kinderen fruit heeft geleverd?

  De leerlingen van Sprengeloo zelf ook graag willen gaan 

tennissen?

  Het de warmste 7 september in meer dan 100 jaar was?

  Jacco Eltingh ook tattoos zet? 

  Er gisteren heel veel leuke foto’s zijn gepost op de 

 Facebookpagina van de ATF?

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

Vervolg artikel Vanaf half 2 druppelden de eerste deelnemers en hun 

ouders binnen. Om 2 uur werd gestart met een warming up onder 

leiding van Jacco Eltingh. Warm had iedereen het al, maar zo kwamen 

de spieren ook mooi los. 

De zon bleef de hele middag schijnen en zo zagen we heel wat rode 

hoofden over de baan rennen. Iedereen had het enorm naar de zin 

en er was heel leuk tennis te zien. Aan het einde van de middag 

deed Jacco de prijsuitreiking en mochten de nummers 1, 2 en 3 op 

het ereschavot gaan staan. Aangezien ieder team bij de start van de 

wedstrijden werd voorzien van een gekleurde zweetband was goed te 

zien wie er bij elkaar hoorden. Om een beetje af te koelen was er voor 

alle kinderen nog een ijsje, voordat iedereen tevreden huiswaarts 

ging. Een aantal vrijwilligers bleef achter om de banen weer in no 

time “seniorproof” te maken.

Wij bedanken de leerlingen van Sprengeloo, hun begeleiders, de 

aanwezige tennisleraren en natuurlijk ook Jacco Eltingh, die er een 

bijzondere dag van heeft gemaakt! 

Sponsor uitgelicht: Menzis & KNLTB 

De KNLTB zet zich samen met Menzis in om meer kinderen te laten 

sporten. Samen willen ze kinderen enthousiast maken voor tennis. 

Door veel te investeren in het Schooltennis samen met Jacco Eltingh 

als jeugdambassadeur, zijn er al veel successen bekend waaronder 

in het gebied Apeldoorn. Het doel is om elk jaar minimaal 10.000 

kinderen aan het tennissen te krijgen. 
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ATKrantje

ATK Actueel

Wauw, wat hebben we dit jaar een mazzel met het weer. Het is 

september, maar het voelt als hartje zomer. Ik kan je vertellen dat 

het mooie weer zorgt voor minder drukte bij de centrale planning. 

Wat niet wil zeggen dat ze niks te doen hebben. Het blijft een hele 

uitdaging om alle wedstrijden te plannen. Zo naar het einde toe kom 

je toch nog aardig wat knelpunten tegen. Een kwartfinale die nog 

gepland moet worden, maar mensen die een verhindering hebben op 

woensdag, donderdag of vrijdag. Tja, en als je tegenstander dan net 

een andere dag verhinderd is wordt het best lastig. Daarom zullen er 

een aantal wedstrijden zaterdagmorgen nog worden gespeeld. Geluk-

kig was Beekbergen direct bereid om banen beschikbaar te stellen: 

heel erg bedankt! Het is in het begin al genoemd dat de wedstrijdlei-

dingen op de parken ook druk zijn met de ATK. We zitten met z’n allen 

in een groepsapp en daar gaat wat over 

en weer. Soms begint het al om 7.30 ‘s 

ochtends en het eindigt meestal pas tegen 

middernacht. 

Dan is er ook nog Inge Manuhutu, de 

bondsgedelegeerde. Normaal komt een 

bondsgedelegeerde loten, een keer op 

het park kijken en soms is hij/zij aanwezig 

tijdens de prijsuitreiking. Verder heb je 

nauwelijks contact. Bij de ATK is dit toch 

wat anders. Meer mensen, meer wedstrijden, er gebeurt gewoon meer. 

Gelukkig is Inge makkelijk te bereiken en is ze regelmatig op een park 

te vinden. Fijn Inge!

Het finaleweekend komt nu echt in zicht; ik heb er zin in. Heerlijk 

loungend tennis kijken bij de Maten met een hapje en drankje. Tot dan!

Ancella

23 °C 
Neerslagkans: 0%
Luchtvochtigheid: 49%
Wind: 10 km/h

ATK-Weer vrijdag 9/9/2016ATK-Weer vrijdag 9/9/2016

Welkom bij Tennisvereniging De Maten

Het is bijna zover, het finaleweekend! Na tien jaar zijn wij weer aan de 

beurt voor de ATK finales. En daar hebben we zin in! Heb jij je weten 

te kwalificeren voor de finales? Ja? Gefeliciteerd. Nee? Niet getreurd, 

want we hebben ook zeker aan de 

supporters gedacht. Het belooft 

namelijk een spektakel te worden.

Ons finaleweekend staat in teken 

van ‘loungen’. Ons park heeft tien 

banen, waarvan op zes banen 

gespeeld wordt: namelijk baan 

2, 3, 5, 6, 8, 9. De overige banen 

worden fraai ingericht als terras 

om van de mooie wedstrijden te 

kunnen genieten. Het park wordt 

sfeervol aangekleed met terraszit-

jes, bier- en statafels, loungeban-

ken, zitzakken, drankuitgiftepunten 

en een gezellige foodplaza. Vanuit 

enkele mobiele ‘bars’ proberen we iedereen te bedienen. Zaterdag-

middag en -avond hebben we een dj die er nog meer sfeer in brengt. 

Kortom, lekker loungen met z’n allen. Kom je ook?

Let op: kom bij voorkeur op de fiets. Parkeerplaatsen zijn geregeld, 

maar zijn niet onbeperkt.

 

SPONSORS:

Datum: 9 september 2016 • Uitgave 7 jaargang 4

Laatste kans! Stuur een bericht met jouw foto(s) van de Dunique ATK 2016 naar onze Facebookpagina Atk/atf of mail deze naar 
redactie@apeldoorntennis.nl, zodat wij deze kunnen plaatsen. De 4 ( bij voorkeur liggende!) foto’s die morgen om 8.00 uur de meeste 
likes hebben, worden geplaatst in het ATKrantje en beloond met 2 kaarten voor de AFAS Tennis Classics in november. Vandaag zijn de 
kaarten gewonnen door Laura Nijkamp-Pasca, Danny de Harder, Jorgen ten Hove en Suzan Zaal. Van harte gefeliciteerd!

Jorgen ten Hove meldt dat er bij Daisy nieu-
we LED-verlichting op baan 1 en 2 is

Laura Nijkamp Pasca: ‘Thomas Nijkamp 
(ALTV Tepci) en Jacco Eltingh: 2 kanjers op 
de tennisbaan die op eigen manier de passie 
en liefde voor deze mooie sport met elkaar 
delen’

Suzan Zaal: ‘Wat een heerlijk toernooi 
hebben ze gehad! Daphne heeft genoten!! 
En dan ook nog op de foto met Jacco en een 
bidon met handtekening ... Op naar volgend 
jaar’

Danny de Harder: ‘Lampen aan of uit, maakt 
de heren niet uit...’ Bij TV Beekbergen spelen 
Harmjan Gerritsen en Ruud van Heijningen 
gewoon door en winnen van Hans en Marc 
Kuiper in de HD5

De centrale planning is te bereiken via 
planning@apeldoorntennis.nl. Kijk op www.toernooi.nl 
op welke parken wordt gespeeld.



Sponsor uitgelicht: Veldwijk 
Sportprijzen

Ook dit jaar worden alle bekers voor 

de Apeldoornse Tennis Kampioenen 

geleverd door Veldwijk Sportprijzen 

uit Twello. In hun showroom vind 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 Veld-

wijk en hun assortiment kijk dan op 

apeldoorntennis.nl/sponsoren

Dubbelinterview met Liza Lebedzeva en 
Tom Clavel

Liza en Tom, 2 getalenteerde ex-ATKampioenen, kunnen vanwe-

ge hun ranking niet meer met de Dunique ATK meedoen. 

Wat is jullie ranking op de Nederlandse ranglijst?

Liza: plaats 38

Tom: Ik sta momenteel 85e in de single en 77e in de dubbel. 

Wie zijn jullie trainers en hoeveel uren per week tennissen jullie?

Liza: Ik word getraind door mijn vader en train gemiddeld 15 uur per 

week (exclusief fysiek).

Tom: Ik heb meerdere trainers. Jörgen ten Hove, Tjerk Bogtstra en 

Tom Kempers zijn mijn tennistrainers en Michel Knobbe is mijn fysie-

ke trainer. Ik tennis ongeveer 15 uur per week. 

Waar en op welk niveau spelen jullie volgend jaar 

competitie?

Liza: Vorig jaar speelde ik hoofdklasse bij Beek-

huizen te Velp, volgend jaar sla ik het waarschijn-

lijk over.

Tom: Volgend jaar speel ik bij Daisy competitie in 

de 1e klasse gemengd net als vorig jaar.

Zijn jullie tevreden met jullie prestaties dit jaar? 

Liza: Ik ben blij met de progressie die ik maak, dat 

is voor mij momenteel het belangrijkste.

Tom: Ik ben wel tevreden met mijn prestaties in 

de toernooien, want ik heb de top-100 gehaald, 

een paar wedstrijden gewonnen bij de futures en 

ik heb vooral erg veel geleerd tijdens de toernooi-

en. Lees verder op apeldoorntennis.nl

Column “Finaleweekend bij TV De Maten”

Beste tennisvrienden,

Morgen begint het finaleweekend van de ATK 2016. Zoals u 

natuurlijk weet is TV de Maten dit jaar uw gastheer. Deze ver-

eniging is er alles aan gelegen om er voor spelers en publiek een 

heel mooi weekend van te maken. Ik hoop dat u dit gaat belonen 

met een bezoekje!     

                                                                                 

TV de Maten schrijft het volgende voor u in petto te hebben: 

“Het park heeft tien banen, waarvan tijdens het finaleweekend 

op zes banen gespeeld wordt: namelijk op baan 2, 3, 5, 6, 8 en 

9. De overige banen worden fraai ingericht als terras om van 

de mooie wedstrijden te kunnen genieten. De banen krijgen alle 

zes de naam van een sponsor. Zij faciliteren ons extra tijdens het 

finaleweekend en zo kunnen we iets terug doen. Onze sponsoren 

zijn: BMMV, Lieferink, Artifleur, Promohouse, Goos, Stegeman. 

Het park wordt sfeervol aange-

kleed met terraszitjes, parasols, 

bier- en statafels, loungebanken, 

zitzakken, drankuitgiftepunten en 

een gezellige Food Plaza.    

                                                                       

Naast de sponsoren van TV De 

Maten is het natuurlijk fantastisch 

dat ook de Hoofdsponsors van de 

ATF: Intersport/Richard Klein, Dunique/Christiaan Wallet en The 

Box/Tony Veer, hun medewerking hebben verleend om er een 

mooi toernooi van te maken. Bedankt mannen! Ik wens iedereen 

een fantastisch, zonnig en gezellig finaleweekend.! Uw columnist                                                                                                                                        

      

Wist u dat...?!

  De nieuwe LED-verlichting bij Daisy uitging, doordat Gijs van 

Oorschodt de stoppenkast raakte en dat er daardoor partijen 

verplaatst moesten worden?

  De wedstrijdleiding van de Utrechtse Tennis Kampioen-

schappen, die dit jaar voor het eerst werden georganiseerd, 

gisteren bij ons op werkbezoek was?

  Een speciale commissie bij De Maten onder leiding van Han 

Meijer vanaf begin dit jaar al bezig is om van alles te organi-

seren voor het finaleweekend?

  De finales ‘net even anders’ georganiseerd zijn in een ‘Medi-

terrane sfeer’ en met een foodplaza?

  Roberto Landkroon denkt dat je met een wistudatje ook kaar-

ten voor de AFAS Tennis Classics kunt winnen?

  Nog niemand heeft geraden wie onze columnist is? (mail naar 

redactie@apeldoorntennis en maak kans op een Nike-shirt!)

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