
ATKrantje
Actueel

We staan aan het begin van alweer de 56e editie van de Dunique 

ATK. Op alle parken is alles in gereedheid gebracht om het 

toernooi goed van start te laten gaan. Er is èn wordt achter de 

schermen door veel mensen hard gewerkt om alles organisato-

risch goed te laten verlopen. En bij een toernooi met meer dan 

500 deelnemers vergt dat best wat van alle betrokkenen. Zo zijn 

onze planners tot in de nachtelijke uurtjes bezig geweest om alle 

685 partijen te plannen. Dank aan hen en aan allen die zich altijd 

weer met veel enthousiasme inzetten! 

De aantallen geven aan dat het tennis in Apeldoorn leeft. We gaan 

er met z’n allen een mooi toernooi van maken met een prachtig finale-

weekend op het park van 

ALTV Daisy. Ik wens alle 

deelnemers aan de ATK 

een fantastisch en sportief 

toernooi en laten we hopen 

dat het weer meezit.

Met sportieve groet,

Tony Veer

Welkom op de Dunique ATK 2017!
 

Met een Kick off voor alle vrijwilligers, sponsoren en besturen 

van de Apeldoornse tennisverenigingen zijn we van start ge-

gaan met de Dunique ATK 2017. Ditmaal bij ALTV Daisy, waar 

ook de Dunique ATK-Tenniskids en het finaleweekend worden 

georganiseerd. 

Voor de Centrale Planning, dit jaar bestaande uit Ed, Karin en Ingmar 

Scholte, is het toernooi al een week aan de gang. Zij hebben enorm 

hun best gedaan om alle 685 wedstrijden op de 9 parken in te plannen. 

18 °C 
Neerslagkans: 23%
Luchtvochtigheid: 64%
Wind: 13 km/h

Op woensdag 6 september a.s. worden er zo’n 100 kinderen verwacht 

bij het Dunique ATK Tenniskidsevent Rood/Oranje. Op deze middag 

organiseren we ook het Schooltennisfeest voor de Apeldoornse basis-

schooljeugd. Inschrijving voor beide evenementen kan nog tot en met 

3 september. Voor de ATK Tenniskids via www.tenniskids.toernooi.nl 

en voor het schooltennisfeest via www.apeldoorntennis.nl/schooltennis 

/aanmelden-schooltennisfeest/.

In het dagelijkse ATKrantje wordt dit jaar aandacht besteed aan een 

aantal oud-winnaars van de aanmoedigingsprijs. Elk jaar reikt de 

Gemeente Apeldoorn aan de meest sportieve jongen en het meest 

sportieve meisje van de ATK de aanmoedigingsprijs uit. Hebben de 

beker en oorkonde voor eeuwige roem gezorgd? We zochten een 

aantal prijswinnaars van weleer op…

Tijdens het finaleweekend bij ALTV Daisy hebben we vast weer 

mooie finalepartijen. We hebben een sterke bezetting in de HE, DE 

en HD2. Daarnaast is er een 

rolstoeltennis demonstratie 

als opwarmer voor de World 

Team Cup die volgend jaar in 

Apeldoorn plaatsvindt.

Ed, Karin en Ingmar Scholte,

de centrale planning.

 Datum: 1  & 2 september 2017 • Uitgave 1 jaargang 5

Fotowedstrijd
Ook dit jaar hebben we weer een fotowedstrijd. Plaats een bericht met jouw foto(s) van de Dunique ATK 2017 op onze 
Facebookpagina Atk/atf of mail deze naar redactie@apeldoorntennis.nl, zodat wij deze kunnen plaatsen. De 4 
(bij voorkeur liggende!) foto’s die zaterdagavond om 20.00 uur de meeste likes hebben, worden geplaatst in het 
ATKrantje en beloond met een gift card van Intersport Jonker. Ter inspiratie hieronder een paar leuke foto’s van 
vorig jaar.

ATK-Weer 
zaterdag 2/9/2017

SPONSORS:
SPONSORS:

Vrijdag 
en zaterdag 

editie



Even voorstellen: 
de hoofdsponsors in 2017

Richard Klein (Intersport Jonker), Tony Veer (The Box), 

Robert Levöleger (Multicopy), Christiaan Wallet (Dunique) en 

Marco Klaas (Van Mossel Jaguar/Landrover) zijn dit jaar de 

hoofdsponsors van de ATK. 

De heren dragen de tennissport een warm hart toe en door hun 

bijdrages hopen ze vooral meer jeugd aan het tennissen te krijgen. 

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, neem dan contact op 

met Tony Veer via info@apeldoorntennis.nl. 

Hoe is het met… Sacha Wunderink
oud-winnares van de aanmoedigingsprijs 1983?

Sacha, jij won de prijs in 1983… dus nu 34 jaar geleden.

Oh ja, dat wist ik niet meer. Wel dat ik die prijs heb gekregen. Het 

was een grote verrassing, want ik had toen -naar ik me herinner- niet 

gewonnen maar ik moest toch naar de prijsuitreiking komen. Ik was 

toen, ehh ja dus 11 jaar. 

Wat weet je nog van de prijsuitreiking?

Dat ik een hele grote beker kreeg, een echt verzilverde, ik moest hem 

ook altijd poetsen. Het is eigenlijk wel een van de prijzen waar ik het 

meest trots op ben. Ik heb daarna nog een keer een ATK categorie ge-

wonnen, maar mijn moeder weet waarschijnlijk nog beter dan ik welke 

dat was. Ik heb daar nog steeds zo’n blauwe Dunlop handdoek van, al 

is hij ondertussen wel bijna versleten.

Tennis je nog steeds?

Vroeger ben ik zo rond mijn 16e gestopt. Ik was juist B-speelster gewor-

den toen ik moest worden geopereerd aan mijn knie. Toen ik daarna weer 

ging spelen was dat te hoog en de lol was er wel een beetje af. Ik speel 

tegenwoordig tennis op recre-

atief niveau bij mijn tennisclub 

WTC in Wezep. Op zaterdag, 

alleen dubbels, want ik heb last 

van artrose in mijn knie dus dat 

geeft zo z’n beperkingen. Maar 

het blijft een leuk spelletje!

 
Wist u dat...?!

 De vlaggen voor alle parken gisteren pas zijn teruggevonden?

 Intersport Jonker de ATK reeds vanaf het begin (1962) 

sponsort? 

 Dit niets zegt over de leeftijd van Richard Klein?

 Veel dubbelpartners zich in verschillende onderdelen hadden 

ingeschreven, waardoor de planning flink moest puzzelen?

 Ons dagelijks ATK nieuwsbulletin inmiddels meer dan 1200 

lezers bereikt?

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

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

 
APELDOORNSE TENNIS  
KAMPIOENSCHAPPEN 
02.09.17 T/M 10.09.17

55e 

editie

Colofon 
E-mail: redactie@apeldoorntennis.nl

Eindredactie: Frances Gerritsen en 

  Anita Blijleven Fotografie: Rien Hokken 

Vormgeving: Dunique | online en creatief

Drukwerk: Multicopy Apeldoorn

Vandaag wordt er gespeeld bij Kerschoten, Ugchelen, Tepci, 

Sprenkelaar en Quick. 

Kijk voor het gehele overzicht op Toernooi.nl. De centrale planning 

is te bereiken via planning@apeldoorntennis.nl. Telefoon alleen 

voor dringende zaken 06 - 83 086 221 (op werkdagen van 17.00 

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

In memoriam

In één en dezelfde week dit jaar overleden twee bekende Apeldoornse 

tenniscoryfeeën: Ernst Jasper (74) op 24 juli en René Lemmens (78) 

op 26 juli jl.

Ernst Jasper was in de 70’er jaren een 

Apeldoornse topspeler en kwam een aantal 

keren in de finale van de ATK, waarin hij 

het meestal moest afleggen tegen o.a. Ton 

Robbers. Bij TC de Manege was hij beroemd 

om zijn capriolen tijdens het jaarlijkse handi-

captournooi. Ernst heeft ervoor gezorgd dat 

ondergetekende indertijd bij TC de Manege werd binnengehaald, met 

alle gevolgen van dien…. Later werd Ernst voorzitter van TC de Mane-

ge en voorzitter van de ATK commissie. Een lastige opgave, omdat 

Ernst bij de Manege te maken kreeg met een nieuwe parkeigenaar, en 

bij de ATK het aantal inschrijvingen behoorlijk terugliep! Met zijn ach-

tergrond als beroepsmilitair heeft hij deze taken met verve volbracht!

René Lemmens was jarenlang op bestuurlijk 

gebied het Apeldoorns tennisgezicht, zowel 

regionaal als nationaal: voorzitter districts-

jeugdcommissie, lid van het districtsbestuur, 

voorzitter van TC de Manege, wedstrijdleider 

Kersttournooi Frankenoord, lid van de ATK 

commissie, algemeen manager KNLTB, ani-

mator Davis Cup voor Apeldoorn, organisator 

nationale tennisdag voor tennisjournalisten op de Manege etc. Met 

name ook op PR gebied spande René Lemmens zich in Apeldoorn op 

de tenniskaart te krijgen en dat goed gelukt! 

Auke Dijkstra

Toen    Nu



ATKrantje
ATK Actueel

Hopelijk is iedereen in de stemming om er weer een fantastisch 

toernooi van te maken. Voor velen hebben de ATK dan ook 

speciale herinneringen. Zo was het voor mij in 2003 dat ik mijn 

eerste ATK speelde in de Jongensenkel 8. De finales werden dat 

jaar bij het toenmalige TC de Manege gehouden en zondagmid-

dag prime time mocht ik mijn eerste ATK finale ooit spelen. De 

scheidsrechter op de stoel vond het maar al te prachtig dat twee 

jongetjes van 8 jaar die bal 93 keer (hij telde echt mee) over 

het net sloegen. De wedstrijd had echt alles, met een hele grote 

ambiance op het park. 

Tegenwoordig duurt de ATK niet meer 

2 weken en is het met de Manege een 

park kwijt, maar het toernooi leeft nog 

steeds onder de Apeldoorners. Met 

weer een mooi deelnemersaantal heb 

ik dit jaar het toernooi van achter de 

schermen leren kennen. Na een aantal 

dagen flink zwoegen aan de planning met mijn ouders, denk ik dat we 

tevreden zijn over de planning zoals hij er tot dusver uit ziet. Ik wens 

jullie allemaal veel plezier tijdens het toernooi en tot snel!

Ingmar Scholte

Terugblik op kickoff en vooruitblik 
op finaleweekend

Na geslaagde kickoff op vrijdagavond in het clubhuis van ALTV 

Daisy zijn we alweer volop gestart met alle wedstrijden. Een week 

met veel prachtig tennis op alle Apeldoornse tennisparken. Voor de 

één is het fanatiek op weg naar de beker, voor de ander is het voor-

al de gezelligheid van de Dunique ATK. Het kan en mag allemaal.

20 °C 
Neerslagkans: 0%
Luchtvochtigheid: 65%
Wind: 6 km/h

 Datum: 3 september 2017 • Uitgave 2 jaargang 5

ATK-Weer 
zondag 3/9/2017

SPONSORS:
SPONSORS:

Asim laat zien dat de Dunique ATK ook bij 
Kerschoten van start is gegaan.

Yvette verlies weliswaar van haar BFF 
Petra, maar wint wel mooi een giftcard!

Fotowedstrijd Post een bericht met jouw foto(s) van de Dunique ATK 2017 op onze Facebookpagina Atk/atf of mail deze naar 
redactie@apeldoorntennis.nl, zodat wij deze kunnen plaatsen. De 4 (bij voorkeur liggende!) foto’s die morgenochtend om 08.00 uur 
de meeste likes hebben, worden geplaatst in het ATKrantje en beloond met een gift card van Intersport Jonker. Vandaag zijn 
de gift cards gewonnen door Anniek Tanja, Asim Zilkic, Wim Klokkers en Yvette de Kramer. 
Van harte gefeliciteerd!

Anniek Tanja geeft een impressie van de 
Kick off van de Dunique ATK bij Daisy.

Wim meldt dat er lekkere hapjes zijn bij TC 
Sprenkelaar. Die Wim toch!

Op ALTV Daisy zijn we ons aan het warmlopen voor een spetterend 

finale-weekend. Een weekend vol spannende finales omlijst met ge-

zellige muziek (Live en DJ) en natuurlijk heerlijke hapjes en drankjes. 

Parkeren kan tegenover ons park op het schoolplein, met dank aan de 

Berg en Bosschool. Om dat allemaal in goede banen te leiden hebben 

we de Callunalaan deels afgesloten en zullen parkeerhulpen jullie 

richting schoolplein begeleiden.

Wij verheugen ons op jullie 

komst. Maar eerst heel veel 

plezier komende week en 

zorg dat je in die finale staat! 

Namens het ALTV Daisy-

Team, Marcel de Krom

vervolg artikel Terugblik op kickoff en vooruitblik op finaleweekend



Sponsor uitgelicht: 
Dunique 

Dunique biedt een totaalconcept op 

het gebied van al uw communicatie- 

uitingen. Het eindproduct varieert 

van een succesvolle website,  

webshop of app, tot een complete 

huisstijl, drukwerk, animatie,  

belettering van bedrijfswagens of 

vormgeving van uitingen op je pand. 

Met trots kunnen wij melden dat 

Dunique al 5 jaar hoofdsponsor van 

de Dunique Apeldoornse Tennis 

Kampioenschappen (ATK) is en de ATF op vele manieren faciliteert. 

Zo ontwerpen en leveren zij alle posters en ander drukwerk van de 

ATF, doen zij de opmaak van het dagelijkse ATKrantje/ATKnieuws en 

beheren zij onze website, hetgeen allemaal bijdraagt aan de promotie 

van het Apeldoornse tennis.

Sluiting inschrijving Dunique ATK 
Tenniskids Rood/Oranje 

Inschrijving voor het Dunique ATK Tenniskidsevent Rood/Oranje (bij 

finalepark ALTV Daisy) op woensdag 6 september a.s. is nog tot en met 3 

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

Schooltennisfeest

Gelijktijdig met het Dunique ATK Tenniskidsevent wordt net als vorig 

jaar ook een schooltennisfeest georganiseerd voor basisschooljeugd 

die wil kennismaken met tennis. Broertjes, zusjes, vriendjes en vrien-

dinnetjes, die nog geen lid zijn van een tennisvereniging kunnen zich 

hiervoor aanmelden via www.apeldoorntennis.nl/schooltennis/

aanmelden-schooltennisfeest

Voor kinderen die lid willen worden van een Apeldoornse tennisveren-

ging (naar keuze) is er die dag een mooie aanbieding met o.a. een 

gratis tennisracket! Help jij mee om nieuwe jeugdleden te werven?

Hoe is het met… Janneke Leeuwerik
oud-winnares van de aanmoedigingsprijs 2000

Dag Janneke, jij kreeg tijdens de ATK prijsuitreiking in 2000 de 

aanmoedigingsprijs.

De aanmoedigingsprijs, ja.. dat ik lang geleden.. Ik weet het nog wel 

goed; het was mijn eerste grote prijs. Ik was denk in 8 jaar maar ik 

deed mee t/m 10 jaar. 

Wist je dat je een prijs ging krijgen?

Nee, nee er was niets verklapt. Ik had met de tenniswedstrijden alles 

met 6-0 6-0 verloren, maar dat vond ik helemaal niet erg. Mijn ouders 

en broer wilden toch naar de prijsuitreiking. En toen werd daar op-

eens mijn naam genoemd! Ik kreeg een hele grote beker, mijn eerste 

prijs en grootste prijs! Ik ben er nog mee langs de buren gegaan om te 

laten zien. Ik weet nog dat ik er heel blij mee was. 

Ben je altijd blijven tennissen?

Ik tenniste vanaf mij 6e denk ik, fanatiek zo tot mijn 18e. Ik ben nog 

ATK kampioen geworden tot en met 10 jaar, dat kan ik nog herinne-

ren. Van aanmoedingsprijs naar eerste prijs haha. Tegenwoordig geef 

ik voornamelijk tennisles, in Barneveld. Wegens blessures tennis ik 

zelf minder fanatiek; af en toe invallen en zo.                     

 
Wist u dat...?!

 Er dit weekend door ATK supporters lekker heen en weer 

gefietst is tussen de Apeldoornse tennisparken?

 De zon scheen bij Quick terwijl er een flinke hoosbui over de 

Sprenkelaar trok?

 Alle ATKrantjes vanaf 2013 terug zijn te lezen op onze website? 

 Iemand op zaterdag tussen 17.30 en 19.30 uur op het parkeerterrein 

een enorme deuk in de auto van iemand anders heeft gereden?

 We getuigen van dit voorval verzoeken een berichtje te sturen 

naar info@apeldoorntennis.nl.

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

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

 
APELDOORNSE TENNIS  
KAMPIOENSCHAPPEN 
02.09.17 T/M 10.09.17

55e 

editie

Colofon 
E-mail: redactie@apeldoorntennis.nl

Eindredactie: Frances Gerritsen en 

  Anita Blijleven Fotografie: Rien Hokken 

Vormgeving: Dunique | online en creatief

Drukwerk: Multicopy Apeldoorn

Vandaag wordt er gespeeld bij Quick, Sprenkelaar, Tepci,  

Vego, Beekbergen (vanaf 11.30), De Maten (vanaf 12.00 uur) 

en Ugchelen (vanaf 13.45). Kijk voor het gehele overzicht 

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

planning@apeldoorntennis.nl. Telefoon alleen voor dringende 

zaken 06 - 83 086 221 (op werkdagen van 17.00 tot 23.30 uur en 

in het weekend van 9.00 tot 19.30 uur)

Uit de Nieuwe Apeldoornse Courant van 2001



ATKrantje
ATK Actueel

Het eerste weekend zit er op en er 

is onder prachtige omstandigheden 

getennist. Tientallen vrijwilligers, 

van kantinemedewerkers tot wed-

strijdleiders en van parkbeheerders 

tot commissieleden, hebben hun 

beste beentje voor gezet. 

Het lijkt alsof het allemaal automatisch gaat en dat is ook een beetje 

zo. Ieder jaar rond half augustus begint er op 9 tennisparken in 

Apeldoorn een radarwerk te draaien. Door dit radarwerk van vereni-

gingen en vrijwilligers kunnen we op het afgesproken tijdstip een  

wedstrijd spelen maar is er ook gelegenheid om in levende lijve  

anderen te ontmoeten. Zo kunnen we oude vriendschappen versterken 

en is er volop gelegenheid nieuwe mensen te leren kennen (en nu eens 

een keertje niet digitaal!).

Het lijkt allemaal doodnormaal maar dat is het niet. Dit samenspel van 

vrijwilligers en verenigingen behoort bij ons Cultureel Erfgoed. Iets 

waar we trots en zuinig op moeten zijn. Het zit in ons DNA, het hoort 

bij onze identiteit. Als oudere vrijwilligers stoppen moeten jongere hun 

plaats in nemen. Alleen dan kunnen wij deze mooie traditie, waar we 

heel zuinig op moeten zijn, door geven aan de komende generaties!

Ik wens u allen een gezellig en sportief ATK!

Paul van Lier

Hulde aan de jeugd!

Vandaag een rondje langs de parken gedaan. Eerst Tepci aan-

gedaan en daar een geweldige wedstrijd gezien in de JE tot 17 

22 °C 
Neerslagkans: 0%
Luchtvochtigheid: 45%
Wind: 10 km/h

 Datum: 4 september 2017 • Uitgave 3 jaargang 5

ATK-Weer 
maandag 4/9/2017

SPONSORS:
SPONSORS:

Natasja en Patricia speelden tegen Cindy en 
Ellen bij de Sprenkelaar, nadat hun dochters ook 
al tegen elkaar hadden gespeeld. Leuk!

Susan en Willemien keken bij Quick vol trots 
naar de partij van hun sportieve dochters 
Lisa en Noor!

Fotowedstrijd Post een bericht met jouw foto(s) van de Dunique ATK 2017 op onze Facebookpagina Atk/atf of mail deze naar 
redactie@apeldoorntennis.nl, zodat wij deze kunnen plaatsen. De 4 (bij voorkeur liggende!) foto’s die morgenochtend om 08.00 uur 
de meeste likes hebben, worden geplaatst in het ATKrantje en beloond met een gift card van Intersport Jonker. Vandaag zijn 
de gift cards gewonnen door Gabriëlle Kaptein, Natasja Weerdestijn, Matthias Stukker en Susan van Werven.   
Van harte gefeliciteerd!

Gabriëlle maakte bij Vego een chille foto van 
Mats en Oosje na een zware wedstrijd tegen 
clubgenootje Owen.

Matthias en Asim hadden er weer zin in gis-
teren en hebben een trouwe supportersclub, 
getuige alle reacties op Facebook! 

jaar tussen Gijs Steenstra en Mees Oosterhaven. Mees met een 

geweldige 1e service en dito forehand en Gijs slim manoeuvre-

rend en met weinig onnodige fouten. Geen enkele wanklank viel. 

Ik geloof zelfs dat beiden tijdens de wedstrijd tegen elkaar met 

twee woorden spraken. Daar kan Nick Kyrgios nog heel wat van 

leren!! Gijs won uiteindelijk met 6-3 in de derde set.

Dan naar Quick, weer een jeugdpartij gezien en wel die tussen Lisa 

Hoedemakers en Noor Kooijman. Ook hier geen krachttermen of 

ander verbaal geweld, maar twee leuke meiden die teleurstellingen 

incasseerden en vreugde ingetogen vierden. Lisa won na een echt 

baselineduel met 6-2 en 6-4.

Later op Vego; weer een jeugdwedstrijd. Op baan 3 speelt Mats  

Kaptein tegen Owen van Westerveld. Mats creëert kansen, mist 

kansen en moet op zijn tong bijten, maar besluit niets te zeggen. Hij 

wordt beloond en wint 

met 6-1 in de 3e set.

Hulde aan de jeugd-

spelers en hun 

ouders!!!

Han Blijleven

vervolg artikel Hulde aan de jeugd!

Gijs en Mees



Sponsor uitgelicht: 
Multicopy Apeldoorn

Multicopy The Communication  

Company | Apeldoorn is voor onder-

nemend Apeldoorn de lokale partner 

als het gaat om ontwerp, uitvoering 

en optimalisatie van communicatie-

middelen en -materialen.

Wij bieden op een laagdrempelige 

manier, innovatieve en moderne 

communicatieoplossingen, die voorheen 

enkel voorbehouden waren aan de 

grote bedrijven. Dit kan omdat wij 

met onze 70 Multicopy collega’s in Nederland continue investeren in 

nieuwe en betere marketingcommunicatie oplossingen.

Wij adviseren, creëren en produceren: van Drukwerk tot Websites, 

van DM tot Sign. Dit stelt ons in staat om u optimaal te ontzorgen 

zodat u zich kunt concentreren op uw eigen werkzaamheden.

Kijk voor meer informatie en inspiratie op onze website 

www.multicopy.nl/apeldoorn of op ons trendblog 

www.communicatietrends.nl of mail naar apeldoorn@multicopy.nl.

Help jij mee om nieuwe jeugdleden te 
werven?

Net als vorig jaar wordt gelijktijdig met het Dunique ATK Tenniskids-

event op woensdagmiddag 6 september ook een schooltennisfeest 

georganiseerd voor basisschooljeugd die wil kennismaken met tennis. 

Broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes, die nog geen lid zijn van 

een tennisvereniging kunnen zich hiervoor nog steeds aanmelden via 

www.apeldoorntennis.nl/schooltennis/aanmelden-schooltennisfeest.

Voor kinderen die meedoen en overwegen lid te worden van een 

Apeldoornse tennisverenging naar keuze is er alleen op 6 september 

mede dankzij onze sponsors een mooie aanbieding voor een proeflid-

maatschap van 3 maanden voor € 25 inclusief 3 tennislessen en een 

tas van Intersport met o.a. een tennisracket! 

Hoe is het met… Paul Willemstijn
oud-winnaar van de aanmoedigingsprijs 1983

Paul, wat zijn je herinneringen aan de aanmoedigingsprijs?

Ik was net 11 jaar, precies de leeftijd die mijn zoon nu heeft. Ik speel-

de op Vego tegen ene Dennis die een kop groter was en vooral harder 

sloeg. Die wedstrijd had ik verloren, maar niet zonder slag of stoot. 

In mijn herinnering was dat natuurlijk op baan 1 met veel publiek en 

op de voorste rij mevrouw Reezigt. De prijsuitreiking was volgens 

mij ook op Vego en ik werd er min of meer naar toe gelokt. Wat een 

verrassing toen mijn naam werd omgeroepen! En het was niet zomaar 

een beker, eerder een bokaal. En ja, ik heb ‘m nog steeds. De eerste 

jaren heb ik ‘m netjes gepoetst, maar nu heeft de tand des tijds haar 

werk gedaan.

Bij welke vereniging speelde je toen en met wie?

Ik speelde toen bij Quick. Omdat ik achter de club woonde, ging ik 

sowieso elke dag wel even tegen het muurtje slaan. Verder tenniste 

ik vooral met de broers Peter en Jeroen Belt, Sandor Jongert en mijn 

broer Arnoud.

Ik zag dat je weer 

met de ATK 

meedoet..

Zeker. Dit jaar helaas 

alleen de HD6 met 

Roland. Eigenlijk heb 

ik altijd blessure vrij 

gespeeld, tot vorig 

jaar... Hopelijk ben ik van volgend jaar weer van de partij in de HE5! 

En misschien wel voor het eerst een dubbel met mijn zoon!

 

 

Wist u dat...?!
 Rob de Vries bij TV Vego vóór alle partijen de lijntjes veegt?

 Ze bij TV De Maten hele lekkere broodjes gezond maken?

 Karin Scholte van de Centrale Planning al enkele dagen ziek is 

en dat wij haar van harte beterschap wensen!

In het eerste ATK nieuws hebben wij onjuiste overlijdensdata 

genoemd in het artikel ‘In Memoriam’ Ernst Jasper (74) overleed 

op 13 juli en René Lemmens (78) overleed op 17 juli. We maken 

excuus aan de nabestaanden en aan schrijver Auke Dijkstra.

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

w w w. a p e l d o o r n t e n n i s . n l
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Vandaag wordt er gespeeld bij Vego (vanaf 16.30 uur), 

Ugchelen (vanaf 16.30 uur), De Maten, Tepci, Sprenkelaar 

en Quick. Kijk voor het gehele overzicht op Toernooi.nl. De 

centrale planning is te bereiken via planning@apeldoorntennis.nl. 

Telefoon alleen voor dringende zaken 06 - 83 086 221 (op werkdagen 

van 17.00 tot 23.30 uur en in het weekend van 9.00 tot 19.30 uur).



ATKrantje
ATK Actueel

In alweer het 4e krantje van deze 

5e editie heb ik de eer om het 

voorwoord te mogen schrijven. 

Sinds 2013 zit ik als wedstrijdleider 

van de Dunique ATK in het ATF 

Bestuur. Vaak wordt mij gevraagd 

wat ik allemaal doe in deze rol, de 

planning is immers uitbesteed. Bij 

zo’n groot toernooi op 9 parken valt 

er natuurlijk heel wat te coördine-

ren. Vóór de ATK ben ik vooral druk 

met de promotie, de inschrijvingen, 

de loting, de contacten met de 

verenigingen, etc. En tijdens de ATK 

is er het dagelijkse ATKrantje, waar-

van ik samen met Frances Gerritsen 

de eindredactie doe. Met veel plezier heb ik mij de afgelopen 5 jaar 

ingezet voor de ATF en de ATK. 

Ik vind het belangrijk om naast werk en gezin ook dingen te doen voor 

het algemeen belang. Helaas is het moeilijk om mensen te vinden die 

als vrijwilliger verantwoordelijkheden op zich willen nemen, maar 

neem van mij aan dat het net zo moeilijk is om te stoppen als er nog 

geen vervanger is. Ik hoop dan ook van harte dat zich snel iemand 

aandient, die met nieuw elan het stokje over wil nemen. Mocht je  

geïnteresseerd zijn, dan vertel ik je graag meer!

Ik wens iedereen een geslaagde Dunique ATK 2017 en hoop dat deze 

in 2018 een mooi vervolg krijgt!

Anita Blijleven

 Datum: 5 september 2017 • Uitgave 4 jaargang 5

SPONSORS:
SPONSORS:

Voor Harmjan was het bij Tepci net als 2 jaar 
geleden weer flink zwoegen en zweten tegen 
Kursat Akkerman. 

Wilbert spotte ook nog groenteman Hans 
van Laar, die al jaren tijdens de ATK gratis 
fruit uitdeelt, in een mooi partijtje met zijn 
maatje John van Ham. 

Fotowedstrijd Post een bericht met jouw foto(s) van de Dunique ATK 2017 op onze Facebookpagina Atk/atf of mail deze naar 
redactie@apeldoorntennis.nl, zodat wij deze kunnen plaatsen. De 4 (bij voorkeur liggende!) foto’s die morgenochtend om 08.00 uur 
de meeste likes hebben, worden geplaatst in het ATKrantje en beloond met een gift card van Intersport Jonker. Vandaag zijn 
de gift cards gewonnen door Inge Bokelmann, Harmjan Gerritsen en Wilbert van der Molen (met 2 foto’s!).   
Van harte gefeliciteerd!

Inge zette de trouwste en misschien ook wel 
oudste supporter van de ATK op de foto: Gre 
Reezigt van Vego!

Wilbert deed verslag van de MD 17 van 
Floor en Malika (Quick) tegen Odette en 
Florine (Tepci), die bij de Sprenkelaar van-
wege het licht steeds moesten verkassen. 

Hoe gaat het met de jonge tennis
ondernemer Niels Schut en Netband.nl?

“Ja eigenlijk wel goed en nog steeds (te) druk, zo druk dat ik helaas 

twee weken terug heb besloten uit het bestuur van TC Sprenkelaar te 

stappen. Jammer, want ook daar is de ruimte om nog hele gave dingen 

te doen. Ook de ATK heb ik enkele jaren terug met veel plezier aan mee-

geholpen, maar ook dit is er helaas de afgelopen 2 jaar bij ingeschoten.

De ATK is een prachtig event, waarbij je nog ziet hoe sterk de 

Apeldoornse Tennis Community is. Echter, ook een eenmalige samen-

komen van clubs en tennissers. Voor het bestaansrecht van dit event 

maar ook zeker tennissend Apeldoorn, zou ik de ATF willen uitdagen 

om de ATK een duurzaam karakter te geven waar clubs en leden zich 

ook gedurende de rest van 

het tennisseizoen aan willen 

verbinden.”

Wat Niels nu nog binnen de 

tennissport en andere sport-

bonden met onder andere KPN 

aan het ontwikkelen is, lees je 

verder op Apeldoorntennis.nl/

nieuws

22 °C 
Neerslagkans: 44%
Luchtvochtigheid: 71%
Wind: 14 km/h

ATKWeer 
dinsdag 5/9/2017



Sponsor uitgelicht: 
The Box

The Box, het bedrijf van Tony Veer, 

is leverancier van promotionele 

blikverpakkingen. 

Naast een groot assortiment dat uit 

voorraad wordt verkocht, levert The 

Box veel (merk)fabrikanten in binnen- 

en buitenland custom made blikken 

voor het verpakken van food en non-

food. Denk bijvoorbeeld aan blikken 

voor de chocolade van Milka, de thee 

van La Place en de koffie van Tchibo. 

Het hoeft allemaal niet in grote aantallen, de standaard blikken van The 

Box kunnen ook in kleinere oplages worden gepersonaliseerd. Omdat 

een fraai blik niet wordt weggegooid, krijgt het vaak een 2e leven en is 

het daarom een interessante marketingtool voor het promoten van uw 

bedrijf e/o merk. Voor meer info zie : www.thebox-blikken.nl

Vooruitblik ATK Tenniskids Rood/
Oranje en Schooltennisfeest

Namens tennisvereniging A.L.T.V Daisy heet ik morgen graag 

alle kids, ouders, opa’s en oma’s en andere supporters van harte 

welkom op ons mooie tennispark aan de Callunalaan 4.

Onder leiding van jeugdcommissies van de Apeldoornse tennisvereni-

gingen, tennisleraren, scholieren van het Sprengeloo en KNLTB- 

mascottes Ace & Love staat de kinderen een hele sportieve, gezellige 

tennismiddag te wachten. Voor kids die al tennissen, staan echte  

wedstrijdjes op het programma, voor kinderen die graag willen ken-

nismaken met tennis is er een gratis clinic met een leuke aanbieding 

voor een proeflidmaatschap voor maar 25 euro!

De inschrijving voor de Tenniskids Rood/Oranje en het Schooltennis-

feest sloot gisteren, maar mocht je toch nog graag mee willen doen, 

schrijf dan snel een e-mailtje naar: info@apeldoorntennis.nl.

We proberen je dan natuurlijk nog deel te laten nemen, hoe meer 

zielen hoe meer vreugd. We hebben er heel veel zin in, jullie ook?

 

Odile Coerts 

Hoe is het met... Sjoerd Idzerda
oudwinnaar van de aanmoedigingsprijs 2009 

2009… Nog niet heel lang geleden; 

kan je het je nog herinneren?

Ja, ik was 9 jaar en weet nog dat ik er 

redelijk vroeg uit lag in het toernooi. 

Toch was ik er nog de hele week om 

anderen aan te moedigen en naast 

de baan te spelen. Ik kwam gewoon 

graag kijken en ik denk dat ik daarom 

die prijs kreeg toen.

Heb je de prijs nog?

Jazeker, het is echt de grootste beker van allemaal haha.

En hoe gaat het tegenwoordig met tennissen?

Eigenlijk best wel goed. Ik ben in de afgelopen tijd veel vooruit

gegaan en speelde afgelopen jaar op het niveau 2e klasse heren 

zondag competitie in Arnhem. Daar train ik tevens ook twee keer per 

week. Verder train ik ook gewoon één keer in de week bij ALTV Daisy 

bij Jörgen ten Hove.

Wil je de huidige ATK jeugdspelers nog wat meegeven?

Geniet van de ATK en kom gezellig langs bij alle parken. Ik vond de 

ATK als geheel gewoon een heel leuk evenement om naartoe te gaan, 

of je er nou moet tennissen of niet.

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

w w w. a p e l d o o r n t e n n i s . n l
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Vandaag wordt er gespeeld bij Kerschoten (vanaf 16.15 uur), 

Vego (vanaf 16.30 uur), Ugchelen (vanaf 16.30 uur), Beek

bergen en Quick. Kijk voor het gehele overzicht op Toernooi.nl. De 

centrale planning is te bereiken via planning@apeldoorntennis.nl. 

Telefoon alleen voor dringende zaken 06 - 83 086 221 (op werkdagen 

van 17.00 tot 23.30 uur en in het weekend van 9.00 tot 19.30 uur).

 
I.v.m. de slechte weerberichten voor het einde van de week, 

worden alle deelnemers verzocht hun verhinderingen op woensdag 

en donderdag te heroverwegen. Graag een berichtje naar 

planning@apeldoorntennis.nl als je een verhindering wilt intrekken. 

Nieuwe verhinderingen worden niet meer geaccepteerd.



ATKrantje
ATK Actueel

Eindelijk, het is zover, vandaag komen de kids in actie! 

Bij Daisy starten om 14:00u de ATK Tenniskids - afdeling rood & 

oranje en het Schooltennis - voor basisschoolleerlingen, die we 

graag op een leuke manier willen laten kennis maken met de 

tennissport!

Wij als jeugdcommissie van A.L.T.V Daisy hebben samen met JC leden 

van onze zuster tennisverenigingen een heel leuk programma in elkaar 

gedraaid. Het was al met al een hoop geregel, maar gelukkig was er 

al veel materiaal voor handen. Na af en en toe wat gestress, kijk ik 

vooral terug op een hele leuke, sportieve samenwerking. We krijgen 

ter plekke vandaag hulp van scholieren van het Sprengeloo en ook de 

mascottes Ace & Love 

zullen de kinderen een 

lach op hun gezicht gaan 

toveren.

Dit alles was niet moge- 

lijk geweest zonder 

de enorme input en lieve hulp van o.a. de volgende mensen: Marlies 

Janssen, Liesbeth Drenth, Krista Schut, Kellie Visser en Anita Blijleven. 

Jullie en alle andere vrijwilligers heel veel dank voor al jullie inzet! 

Samen met de kids gaan we er een mooi tennisfeestje van maken. Dus 

kom allemaal kijken en genieten van onze toekomstige tennissterren!

Namens de jeugdcommissie van A.L.T.V Daisy,

Odile Coerts

 Datum: 6 september 2017 • Uitgave 5 jaargang 5

SPONSORS:SPONSORS:
SPONSORS:

Wachten of doorlopen vroegen Asim en 
Matthias zich bij TC Kerschoten af 

Latertje, zo bewijst de mobiel, werd de 
wedstrijd tussen Yvette en Hedda bij de 
Sprenkelaar

Fotowedstrijd Post een bericht met jouw foto(s) van de Dunique ATK 2017 op onze Facebookpagina Atk/atf (bij berichten van 
bezoekers) of mail deze naar redactie@apeldoorntennis.nl, zodat wij deze kunnen plaatsen. De 4 (bij voorkeur liggende!) foto’s 
die morgenochtend om 08.00 uur de meeste likes hebben, worden geplaatst in het ATKrantje en beloond met een gift card van 
Intersport Jonker. Vandaag zijn de gift cards gewonnen door Wilbert van der Molen, Asim Zilkic, Francis Mulder en Hedda 
Kouwenberg. Van harte gefeliciteerd!     

Wilbert heeft Roy Donderwinkel, de 
superster van Vego, op baan 1 vol in actie 
vastgelegd.

Het weer is helaas slecht bij Vego, maar 
Wim Donderwinkel en ik kennen elkaar al zo 
lang van de Heemgaard. We maken er een 
gezellig avond van, zei Francis bij T.V. Vego.

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 tennis-

leraren 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: 

Per kleur hebben de wedstrijdjes hun eigen baanindeling en spelre-

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

18 °C 
Neerslagkans: 1%
Luchtvochtigheid: 94%
Wind: 23 km/h

ATK-Weer 
woensdag 6/9/2017

Leeftijd in 2017 
(geboortejaar)

6 
(2011)

7 
(2010)

8 
(2009)

9 
(2008)

10 
(2007)

11 
(2006)

12 
(2005)

Rood

Oranje

Groen

Geel

Laatste nieuws: ATK tenniskids en het schooltennis zijn vandaag 

verplaatst naar T.C. Ugchelen, Ugchelsegrensweg 10! 

Programma blijft gelijk.



Hoe is het met... Marke Zwaan
oud-winnares van de aanmoedigingsprijs 2009 

Hoi Marke, hoe ging dat destijds met de aanmoedigingsprijs?

Ik was 6 jaar en speelde in de finale van de meisjesenkel t/m 8 jaar en 

verloor heel dik van Lotte Haldan. Ik weet nog dat er een scheidsrech-

ter van 2 meter op de stoel zat. Hij 

zei elke keer ‘gelijk’ bij 40-40, maar ik 

wist niet dat dat hetzelfde betekende 

als ‘deuce’.

Weet je nog waarom je de prijs 

kreeg?

Volgens mij omdat ik de hele tijd aan 

het lachen was en iedereen vond dat 

ik heel sportief speelde. De prijs heb ik 

nog steeds, alleen is wel het poppetje 

er bovenop afgebroken.

En tegenwoordig, je tennist nog 

steeds…

Ja, bij A.L.T.V. Daisy, zo’n drie keer in 

de week. Inmiddels ben ik 6/5 en vind ik vooral dubbelen heel leuk. Ik 

speelde dit jaar 5e klasse gemengd landelijk op zondag.

Vandaag is het ATK Tenniskids event, wat zou je aan de jonge 

jeugdspelers willen zeggen?

Maak altijd veel plezier op en naast de baan. Veel lachen en sportief 

spelen tijdens een wedstrijd.

Sponsor uitgelicht: 
Intersport Jonker

Intersport Jonker is al jaren 

lang een begrip in Apeldoorn en 

sinds de start van de ATK is deze 

sportzaak als sponsor al betrokken 

bij ons toernooi.

 

Naast het enorme assortiment 

sportartikelen dat de speciaalzaak 

levert aan vele sportverenigingen in 

Apeldoorn, probeert eigenaar Richard 

Klein ook een verbindende factor te zijn 

tussen sporters en verenigingen. Zeker sportende jeugd wordt een 

warm hart toegedragen.  

Intersport wenst iedereen dan ook dit jaar weer een sportief en 

gezellig toernooi en speciaal voor de tenniskids vandaag; veel plezier!

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  òp of vòòr de enkelspelzijlijn. In de rally geldt de dubbelspelzijlijn 

als achterlijn. 

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

kunt alleen een tiebreak winnen met minimaal 2 punten verschil. 

Na 1 set (tiebreak) wordt er van kant gewisseld. Lees meer op 

tenniskids.nl

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

w w w. a p e l d o o r n t e n n i s . n l
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Wist u dat...?!
 Je best eenvoudig een bericht of foto’s vanaf je mobiel op de 

Atk/atf pagina kunt plaatsen?

 Je gaat dan naar de Atk/atf pagina, schuift de bovenste balk 

die begint met ‘startpagina’ naar rechts totdat ‘berichten’ 

verschijnt en klikt er op. Schrijf nu iets of deel een foto en klik 

op ‘plaatsen’. 

 De regen gisteren ook veel gezelligheid opleverde in de diverse 

clubhuizen?

 Opa’s en oma’s zich ook voor de nieuwsbrief kunnen 

aanmelden via onze website

Naast de tenniskids  bij ALTV Daisy wordt er vandaag gespeeld bij 

Sprenkelaar (vanaf 14.00 uur), Ugchelen, Tepci, Beekbergen en de 

Maten. Kijk voor het gehele overzicht op Toernooi.nl. De centrale 

planning is te bereiken via  planning@apeldoorntennis.nl. Telefoon 

alleen voor dringende zaken 06-83086221 (op werkdagen van 17.00 

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



ATKrantje
ATK Actueel

Woensdag was kidsdag. Door de regen waren de banen bij 

ALTV Daisy onbespeelbaar. Door ’s morgens snel te schakelen 

met alle betrokkenen werd al vlot een oplossing gevonden. Het 

tennisfeest werd soepel verplaatst naar de smashcourtbanen 

van T.C. Ugchelen. En daar beleefden alle kinderen onder leiding 

van organiserende vereniging Daisy een super leuke en onver-

getelijke tennismiddag.

Een prachtig voorbeeld van een prima samenwerking tussen de 

jeugdcommissies van onze Apeldoornse tennisverenigingen! Dit is 

precies waar de ATF voor staat; het gezamenlijk bevorderen van de 

tennissport in Apeldoorn. Hulde aan de vele betrokkenen die zich 

voor deze middag 

hebben ingezet.

Tony Veer

 Datum: 7 september 2017 • Uitgave 6 jaargang 5

SPONSORS:
SPONSORS:

Ace en Love zijn er klaar voor en Krista ook! Susan wenst Dilay en dochter Lisa veel 
succes in de kwart finale. 

Fotowedstrijd Post een bericht met jouw foto(s) van de Dunique ATK 2017 op onze Facebookpagina Atk/atf (bij berichten van 
bezoekers) of mail deze naar redactie@apeldoorntennis.nl, zodat wij deze kunnen plaatsen. De 4 (bij voorkeur liggende!) foto’s 
die morgenochtend om 08.00 uur de meeste likes hebben, worden geplaatst in het ATKrantje en beloond met een gift card van 
Intersport Jonker. Vandaag zijn de gift cards gewonnen door Asim Zilkic, Krista Schut-Heemskerk, Joël ten Hove en 
Suzan van Werven. Van harte gefeliciteerd!     

Kerschoten staat weer klaar om te gaan 
knallen in Beekbergen volgens Asim.

Bas en Joël konden na 3 keer de baan op 
te zijn gegaan hebben hun wedstrijd tegen 
Hidde en Dylan eindelijk afspelen.

Terugblik Dunique ATK Tenniskids en 
Schooltennisfeest  

Woensdagochtend; ik doe de gordijnen open… het giet… oh nee, 

hoe is het met de banen op Daisy…. allemaal blank… wat nu?

Even dreigt alles letterlijk in het water te vallen, maar dan starten 

al snel de nodige belrondjes en de appjes vliegen over en weer. 

Binnen no-time was de redding nabij: we mochten uitwijken naar 

tennispark Ugchelen, geweldig! Dus snel alle slingers, ballen, netjes, 

fruit, T-shirts etc in de auto’s, mailtje naar ouders en vrijwilligers om 

de locatiewijziging door te geven en op naar Ugchelen. Nadat het 

park was versierd, alle rood en oranje baantjes geprepareerd en het 

schooltenniscircuit was opgezet, stroomden rond half 2 de eerste 

kinderen al binnen, het feest kon beginnen.

Lees het artikel verder op Apeldoorntennis.nl/nieuws

 

18 °C 
Neerslagkans: 6%
Luchtvochtigheid: 72%
Wind: 10 km/h

ATK-Weer 
donderdag 7/9/2017



Hoe is het met... Tom Bouwmeester
oud-winnares van de aanmoedigingsprijs 1990

Tom, aanmoedigingsprijs gewonnen in 1990… 

Ja, dat is een tijd terug, die aanmoedigingsprijs. Ik was toen 

12 jaar en veel op de baan te vinden. Speelde toen ook al bij 

T.V. Beekbergen. Ben er zo ongeveer opgegroeid want mijn moeder 

Marianne deed altijd de wedstrijdtafel tijdens toernooien. Dat doet 

ze overigens nu weer bij deze ATK. Die aanmoedigingsprijs won ik 

destijds waarschijnlijk omdat ik altijd bleef lachen, of ik nu won of 

verloor.

Met wie speelde jij toen zoal?

In die tijd? Ik denk met onder meer Jurjen Vrijs, Ewout de Groot en 

Jorg Westenbrink. Naast tennis speelde ik ook voetbal. Tijdens mijn 

middelbare schooltijd moest ik vanwege tijdgebrek kiezen en werd 

het voetbal omdat mijn vrienden dat ook deden. Maar na blessures 

weer terug bij tennis. Dit jaar zaterdag 2e klasse herencompetitie 

gespeeld.

En... tegenwoordig voorzitter van T.V. Beekbergen…

Sinds 3 of 4 jaar ben ik nu voorzitter van T.V. Beekbergen. We zijn 

een kleine en gezellige tennisvereniging. Omdat we in Beekbergen 

best wel te maken hebben met vergrijzing en toch willen overleven 

doen we inmiddels in omnisportverband veel samen met de naastge-

legen voetbalvereniging en BSV, de Beekbergense Sport Vereniging 

met afdeling gymnastiek- en volleybal.

 Parkeren tijdens het  
  finaleweekend bij A.L.T.V. Daisy      

ALTV Daisy, gelegen aan de Callunalaan in Berg en Bos, zal tijdens 

het finale weekend benaderbaar zijn via de Burgemeester Roosmale 

Nepveulelaan. Via deze ingang kunt u parkeren op het schoolplein 

van de Berg en Bosschool op aanwijzing van de parkeerwachten. De 

Callunalaan zal aan de andere zijde (Groene Kijkerweg) GESLOTEN 

zijn. Het dringende verzoek dan ook NIET aan de zijde van de Groene 

Kijkerweg te parkeren of ALTV Daisy te benaderen. Namens de Daisy 

ATK-weekend organisatie dank voor jullie medewerking (!).

Terugblik tenniskids/schooltennisfeest 
extra foto’s

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

w w w. a p e l d o o r n t e n n i s . n l
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Wist u dat...?!

 Ace en Love gisteren met veel kinderen op de foto zijn gegaan 

tijdens de kidsmiddag?

 Er bij Daisy spelers in het donker kwamen te staan toen de 

baanverlichting plotseling uitviel?

 Alle kinderen heel blij waren met de bidon van Intersport 

Jonker en de ATK-sleutelhanger die ze hebben gekregen?

 Het soms al na middernacht is als door de redactie computer 

wordt uitgezet?

Vandaag wordt er gespeeld bij Vego (vanaf 16.30 uur), 

Sprenkelaar, de Maten en Quick. Kijk voor het gehele overzicht 

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

planning@apeldoorntennis.nl. Telefoon alleen voor dringende 

zaken 06 - 83 086 221 (op werkdagen van 17.00 tot 23.30 uur en in 

het weekend van 9.00 tot 19.30 uur) 



ATKrantje
ATK Actueel

ALTV Daisy maakt zich op voor een 
spetterend (!) finale-weekend!

Het finale weekend staat alweer voor de deur. Hand in hand met 

de herfst. Haha om ons klein te krijgen zeker. Wij dachten van 

niet! Nu komt de echte ATK mentaliteit naar boven. Nu kunnen 

we met z’n allen laten zien dat we ons niet uit het veld laten 

slaan door een paar regendruppels. No way. 

We gaan harder knallen dan ooit. Op de baan en daarnaast. Met ver-

eende krachten gaan we er lekker tegenaan. Gesteund door heerlijke 

dranken en warme happen: Saté van Nan en Casa Cuisina. Wie kent 

ze niet. Het staat allemaal voor jullie klaar. Samen met de ATF, en 

met fantastische hulp vanuit oa Ugchelen en Quick, hebben wij ons 

uiterste best gedaan 

om jullie ALLEMAAL 

warm te ontvangen. 

Het enige wat rest 

is komen: JULLIE 

MOETEN ALLE-

MAAL KOMEN. Jas 

aan, muts op en 

feesten op de muziek 

van DJ Chiel (zater-

dag vanaf 16.00 uur) en zondag op de geweldige muziek van ‘ver-

rassing’ (vanaf 13.30 uur). Jorgen, Robbie en jeugdtoppers (!) gaan 

vandaag en morgenochtend heel vroeg nog even lekker ‘sponzen’ 

om de banen gereed te maken. En dan zien we elkaar op DAISY voor 

spetterende finales. You better be there :) :) !!

Gabriëlle Stevens, Jacoliene van Wezep, Pieter Hulswit, Joël ten Hove 

en Marcel de Krom.

 Datum: 8 september 2017 • Uitgave 7 jaargang 5

SPONSORS:SPONSORS:
SPONSORS:

Roos en Nikita winnen de kwart finale DD7. 
Op naar de halve finale!  

Krista en Evelyn waren winnaars van een 
leuke en spannende damesdubbelpartij bij de 
Sprenkelaar.

Laatste kans! Fotowedstrijd Post een bericht met jouw foto(s) van de Dunique ATK 2017 op onze Facebookpagina Atk/atf 
(bij berichten van bezoekers) of mail deze naar redactie@apeldoorntennis.nl, zodat wij deze kunnen plaatsen. De 4 (bij voor-
keur liggende!) foto’s die morgenochtend om 08.00 uur de meeste likes hebben, worden geplaatst in het ATKrantje en be-
loond met een gift card van Intersport Jonker. Vandaag zijn de gift cards gewonnen door Marije van Koeveringe, Sabine 
Rouwenhorst-Hulshorst, Jolanda ter Borg-Jansen en Wilbert van de Molen Van harte gefeliciteerd!     

Marije en Tine van de wedstrijdleiding bij de 
Sprenkelaar hebben het gezellig.    

Trotse moeders Jolanda en Sabine.  

Van de planners 

De ATK zit er bijna op. Toch hebben we het gevoel dat het nog 

lang niet achter de rug is. Met de weersvoorspellingen in het 

achterhoofd, lijkt er geen enkele planning een realistische te 

zijn. We zijn al genoodzaakt de hal in te moeten en hopen dat de 

wedstrijden die naar zaterdag verplaatst gaan worden gering 

blijven. 

Ondanks de vele verzoeken die we de afgelopen week hebben ge-

kregen, hebben we ook nog wel een beetje kunnen genieten van het 

toernooi. We vonden het leuk om bij alle parken even langs te gaan 

om te kijken of alles goed verliep. De weersomstandigheden maken 

en maakten het soms even stressvol. Desondanks hopen we dat ALTV 

Daisy het finaleweekend krijgt die het verdient. 

We wensen alle finalisten veel succes. 

We maken er een mooi weekend van!

Ed, Karin en Ingmar 

16 °C 
Neerslagkans: 83%
Luchtvochtigheid: 94%
Wind: 19 km/h

ATK-Weer 
vrijdag 8/9/2017



Internationaal rolstoelevenement 
naar Apeldoorn in 2018  

Bij TC Sprenkelaar en TV de Maten vindt van 28 mei tot en met 

3 juni 2018 de World Team Cup plaats. De World Team Cup is 

het wereldkampioenschap rolstoeltennis voor landenteams, te 

vergelijken met de Davis Cup 

en Fed Cup. Dit keer doen 

meer dan 40 teams uit 20 

landen mee. 

In de afgelopen 31 jaar heeft 

het Nederlands vrouwenteam 

29 keer de titel gewonnen. De Nederlandse rolstoeltennisselectie 

behoort al jaren tot de wereldtop, zowel bij de dames als de heren. 

Bij de dames domineren de Nederlandse rolstoeltennissters. Jiske 

Griffioen is de nummer één van de wereld, en Diede de Groot, 

Marjolein Buis en Aniek van Koot nemen ook een plek in de top zes in. 

Maikel Scheffers is de nummer acht van de wereld bij de heren.

Zaterdag 9 september a.s. wordt er om 16.00 uur op het park van 

ALTV Daisy een demo/clinic gehouden met één van de spelers uit de 

Nederlandse rolstoeltennisselectie. Zo krijg je alvast een voorproefje 

wat we in 2018 te zien krijgen. Dus kom kijken!  

Hoe is het met... Jasmijn Mulder
oud-winnares van de aanmoedigingsprijs 2010

Jasmijn, wat vond je ervan dat je de aanmoedigingsprijs won?

Ik vond het heel spannend. Het 

was de eerste keer dat ik met 

de ATK meedeed. Ik was denk ik 

10 jaar. Ik had alles dik verloren, 

maar vond het hartstikke leuk om 

mee te doen. Bij de prijsuitreiking 

bij TC Kerschoten moest ik ineens 

naar voren komen, dat was wel 

eng.

Ook nog steeds aan het ten-

nissen net als alle andere oud 

prijswinnaars die we gesproken 

hebben?

Ja, nu sinds 2 jaar weer bij TC 

Kerschoten. Vroeger speelde ik bij 

TV Vego. Dit jaar doe ik ook weer mee aan de ATK in de DE7. Verder 

vind ik het ook leuk om tennis op tv te kijken. Deze week is de US 

Open. Ik probeer zoveel mogelijk wedstrijden te zien. 

Zijn er nog meer tennissers bij jouw thuis?

Haha, dat wist je zeker he? We zijn een echte tennisfamilie. Mijn 

vader Guus, mijn moeder Evelyn en mijn broer Christian spelen ook 

allemaal bij TC Kerschoten. 

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

w w w. a p e l d o o r n t e n n i s . n l
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Wist u dat...?!

 Er tijdens het finaleweekend bij Daisy alleen geparkeerd kan 

worden op het plein van de Berg en Bosschool?

	U natuurlijk beter op de fiets kan komen?

	Er op onze Facebookpagina heel veel foto’s staan van de 

kidsdag?

	Deze gemaakt zijn door onze fotograaf Rien Hokken?

	De bardienst bij de Maten rond middernacht nog bitterballen 

heeft gemaakt?

	De prijzen van de fotowedstrijd tijdens het finaleweekend 

afgehaald kunnen worden bij de wedstrijdleiding?

Vandaag wordt er gespeeld bij Vego (vanaf 16.30 uur), Tepci, 

Sprenkelaar hal en op smashcourt, Kerschoten hal, Beekber-

gen, de Maten, de Matenhal. Kijk voor het gehele overzicht op 

Toernooi.nl. De centrale planning is te bereiken via  

planning@apeldoorntennis.nl. Telefoon alleen voor dringende 

zaken 06 - 83 086 221 (op werkdagen van 17.00 tot 23.30 uur en in 

het weekend van 9.00 tot 19.30 uur) 

Sponsor uitgelicht: 
Van Mossel 
Jaguar Land Rover 
Apeldoorn

Als een goed gastheer 

verwelkomen wij u graag met een 

heerlijke kop koffie in onze nieuwe 

premium showroom aan de Oude 

Apeldoornseweg 40A. 

Wij nemen u daar mee in een echte 

beleving van onze twee legendarische 

Engelse automerken Jaguar en Land 

Rover. Meer dan vijftig modellen staan 

er voor u gepresenteerd en geven een 

goede indruk van het modellengamma. 

Met ons uitgebreide dienstenpakket streven wij er naar om op elk 

terrein de beste te zijn. Ons motto is niet voor niets ‘Van Mossel biedt 

meer dan u verwacht!’. 

Tijdens het finaleweekend kunt u op het park van A.L.T.V. Daisy alvast 

kennis maken met 2 modellen uit ons programma. Wij nodigen u van 

harte uit daarna langs te komen in onze showroom.

Marco Klaas - Commercieel / Operationeel Directeur



ATKrantje
ATK Actueel

Op het moment van schrijven komt de regen met bakken uit de 

hemel. Maar zoals zo vaak, als de nood het hoogst is, is de red-

ding nabij. De weersvoorspelling voor zondag is optimaal: droog 

met zonnige perioden! Het weer lijkt hiermee een beetje op hoe 

de voorbereidingen van De ATK verliepen. 

We zaten met de handen in het haar omdat we de planningscommis-

sie niet gevuld kregen. Het voortbestaan van De ATK kwam in gevaar. 

Precies op tijd kregen we de oud-Apeldoornse familie Scholte in het 

vizier. Als ATF zijn wij heel blij hoe zij de afgelopen periode de organi-

satie van De ATK voor hun rekening hebben genomen! 

We zijn de drie Apeldoornse tennishallen uiteraard zeer dankbaar 

dat zij op eerste verzoek hun banen ter beschikking hebben gesteld. 

Toch hopen wij uiteraard dat de meeste finales aan de Calunalaan bij 

ALTV Daisy gespeeld kunnen worden. Daisy, de bakermat van het 

Apeldoornse Tennis, opgericht in 1893, en daarmee behorende tot de 

oudste tennisverenigingen van Nederland. Een enthousiaste club vrij-

willigers is al maanden bezig om van dit ATK weekend een Topweek-

end te maken. En gezien hun enthousiasme zijn wij er van overtuigd 

dat dit hun zondermeer gaat lukken. 

Bij Daisy schijnt dit weekend de zon!

 Datum: 9 september 2017 • Uitgave 8 jaargang 5

SPONSORS:SPONSORS:
SPONSORS:

Danny meldt dat het vandaag op Kerschoten 
ook weer splashcourt was 

Susan keek naar een waanzinnig spannende 
wedstrijd in de HD4 tussen Bert Hardenberg/
Nico Brouwer en Tony Veer/Jelle Rozema in 
de Matenhal. 

Fotowedstrijd Op de laatste dag van de fotowedstrijd kregen we veel leuke foto’s binnen. Vandaag zijn de giftcard van Intersport 
Jonker gewonnen door Sandra Karman, Danny Kamphuis, Susan van Werven en Matthias Stukker. Van harte gefeliciteerd! 
Kijk op onze Facebookpagina Atk/atf voor nog veel meer leuke foto’s! 

Sandra probeerde het toch van de zonnige 
kant te zien, ondanks de regen. Halve finale 
ATK en jarig vandaag.

Matthias’ wedstrijd bij de Sprenkelaar ging 
helaas niet door, maar het was toch weer 
gezellig met de support van Kerschoten!!! 

17 °C 
Neerslagkans: 97%
Luchtvochtigheid: 96%
Wind: 11 km/h

ATK-Weer 
zaterdag 9/9/2017

Prijsuitreiking

Er wordt naar gestreefd om komend weekend zoveel mogelijk 

finalepartijen bij ALTV Daisy te spelen. 

Mocht jouw finalepartij desondanks worden verplaatst naar een 

ander park, dan verzoeken wij je om na je partij terug te keren naar 

ALTV Daisy om je prijs in ontvangst te nemen. Mocht je de 1e of 2e 

plaats hebben bereikt in een categorie met slechts 1 poule, dan is er 

voor jou ook een prijs (NB in poules van 3 krijgt alleen de winnaar 

een prijs). Mocht je al voor het weekend zijn uitgespeeld, ook dan 

kun je je prijs ook bij Daisy afhalen. 

 Parkeren tijdens het  
  finaleweekend bij A.L.T.V. Daisy      

ALTV Daisy, gelegen aan de Callunalaan in Berg en Bos, zal tijdens 

het finale weekend benaderbaar zijn via de Burgemeester Roosmale 

Nepveulelaan. Via deze ingang kunt u parkeren op het schoolplein 

van de Berg en Bosschool op aanwijzing van de parkeerwachten. De 

Callunalaan zal aan de andere zijde (Groene Kijkerweg) GESLOTEN 

zijn. Het dringende verzoek dan ook NIET aan de zijde van de Groene 

Kijkerweg te parkeren of ALTV Daisy te benaderen. Namens de Daisy 

ATK-weekend organisatie dank voor jullie medewerking (!).

 
Wist u dat...?!

 Er gisteren 1 partij buiten in de stromende regen is gespeeld 

en wel bij Ugchelen tussen Thomas Nijkamp en Meike Jansen  

en we voor alle andere partijen naar de hal zijn uitgeweken?

 Wij Sport Kerschoten, De Sprenkelaar en Tennishal De Maten 

enorm bedanken voor het beschikbaar stellen van de banen?



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

w w w. a p e l d o o r n t e n n i s . n l
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Sponsor uitgelicht: 
Bloemsierkunst 
Ineke Rijksen

Bloemsierkunst Ineke Rijksen.... Dé 

bloemenwinkel van Beekbergen en 

omstreken..

Bloemen zijn het belangrijkste 

onderdeel van onze zaak, dat ziet u 

direct wanneer u onze bloemenwinkel 

binnenstapt. In ons grote assortiment 

aan dagelijks verse bloemen, bevinden 

zich de mooiste en meest bijzondere 

soorten. Bijvoorbeeld grote Equador-

rozen, rozenbottels uit Franse tuinen, enorme lelies in felle kleuren 

of juist die ene gekke bloem die u niet eerder gezien hebt. En iedere 

bloem is ook per stuk verkrijgbaar! Voor ons is het iedere week een 

waar feest om de mooiste bloemen bij elkaar te zoeken bij onze 

leveranciers en kwekers. Bij het inkopen houden we altijd rekening 

met welke soorten bloemen bij het seizoen horen.

Het assortiment van onze bloemenwinkel wordt compleet gemaakt 

met mooie interieuraccessoires, zoals vazen, potten en andere 

decoratieve sfeerelementen, in de meest uiteenlopende vormen en 

maten. U bent welkom in onze bloemenwinkel aan de Dorpsstraat 57 

in Beekbergen!

Tennistoppers aan het woord!

Gisteravond kwamen de deelnemers in de hoogste HE-categorie 

in actie bij Sport Kerschoten. Omdat onze reporter zelf moest 

spelen, hebben we Krista Schut gevraagd om de 3 winnaars van 

de avond, Tom Clavel, Roelof Ameshoff en Sjoerd Idzerda een 

paar vragen te stellen. 

De voorbereiding voor de ATK bestond voor alle drie uit veel 

wedstrijden spelen in het voorjaar, daarna vakantie en nu net weer 

begonnen met de training. Wat dat betreft is de ATK altijd lastig 

gepland voor de toppers. 

Alle drie zijn ze tevreden over hun 

prestaties in de ATK tot nu toe. 

Roelof speelde al 2 wedstrijden en 

won van Rens Kamphuis en Roan 

Valk, die vorig jaar ATKampioen 

werd. “Roan miste ritme omdat hij 

minder had gespeeld. Tegen Rens 

speelde ik goed. Weinig fouten. Viel relatief verrassend makkelijk mijn 

kant op. Tot nu toe gaat het lekker!” aldus Roelof (off the record voegt 

hij nog even toe dat hij het wel jammer vindt dat hij met zijn racket 

heeft gegooid). Tom won vrij gemakkelijk van Sjoerd, die daarna 

een knappe prestatie leverde door van Robert Ameshoff te winnen. 

“Tegen Robert heb ik een goede 

pot gespeeld. Ben tevreden over 

de uitkomst”.

Tom Clavel wordt door iedereen 

als de grootste kanshebber op de 

titel ATKampioen 2017 gezien. 

Roelof heeft zijn finaleplaats al 

verworven en zegt het volgende 

over zijn kansen: “Ik schat in dat Tom in de finale komt. De laatste 

paar keer heb ik van hem verloren. Hij heeft veel ritme en staat 

goed te spelen. Ik hoop dat ik wat tegen hem kan doen. Denk dat 

Tom wint maar ga mijn  best doen. Tom zelf blijft cool onder de 

hooggespannen verwachtingen: “Ik sta nu rond de 60 van Nederland. 

Ranglijsttoernooien goed 

gespeeld. Afgelopen weekend 

finale gehaald. Future toernooien 

gespeeld. Ben zeer tevreden. 

Iedereen verwacht dat ik de ATK 

win. Ik ga gewoon lekker spelen.”

Ook over wie dit jaar als nummer 

1 van de ATP afsluit zijn de 3 

heren eensgezind: zij denken Nadal, maar hopen Federer. Wie weet 

komen er toch nog verrassingen!

Wedstrijdoverzicht van zaterdag 9 
september 2017

Helaas zijn we vandaag weer gestart met veel regen. We 

hebben de partijen tot 12.00 uur al zoveel mogelijk in de al en 

op smashcourt gepland met de bedoeling om daarna bij Daisy 

verder te gaan. Mochten er vanochtend partijen uitvallen, dan 

worden deze zoveel mogelijk vandaag herplant bij andere par-

ken/hallen. Partijen die vanaf 12.00 uur bij Daisy zijn gepland 

gaan naar Ugchelen, totdat er weer gespeeld kan 

worden bij Daisy.

Om niet te veel uit te lopen hebben we met de bondsgedelegeerde 

afgesproken dat we vandaag ipv een derde set een supertiebreak 

spelen.

Mocht je je finale onverhoopt niet bij Daisy kunnen spelen, dan 

verzoeken we je na je wedstrijd naar Daisy te komen om je prijs af 

te halen.

We verzoeken je regelmatig toernooi.nl te checken en rekenen op 

de nodige flexibiliteit! Veel succes vandaag!

Tom Clavel

Rens Kamphuis en Roelof Ameshoff

Robert Ameshoff en Sjoerd Idzerda



ATK Actueel

We hebben de regen verslagen. 

Met soppen, met sponzen, met 

pompen hebben we gisteroch-

tend de gravelbanen op ALTV 

Daisy bespeelbaar gekregen. 

Dank aan al die vrijwilligers 

die hun handen uit de mouwen 

hebben gestoken en water heb-

ben afgevoerd, putjes hebben 

leeggeschept en gravel hebben 

rondgestrooid! Ook veel dank aan al de mensen op de andere 

tennisparken die ineens weer in moesten springen en achter 

een wedstrijdtafel moesten kruipen om de ochtendpartijen op te 

vangen. Super inzet van iedereen! 

En toen brak de zon door… en beleefden we een fantastische ten-

nismiddag en -avond op ons prachtig aangeklede park. Spannende 

partijen, heerlijk wat drinken en een lekkere warme hap. Volop gezel-

ligheid en weer veel bekenden ontmoeten. Tot laat in de avond met 

een warme deken langs de baan zitten of ons even warmen bij een 

haardvuurtje of binnen mee feesten op de muziek van DJ Chiel. Voor 

ieder wat wils. 

Voor vandaag staan er weer veel mooie partijen op het programma. 

Zoals nu staat gepland spelen om 12.00 uur de dames in de hoog-

ste categorie hun finale en zijn de heren om 13.45 uur aan de beurt. 

Omstreeks 15.00 uur gaan de laatste partijen de baan op en aanslui-

tend zal Wethouder Nathan Stukker de prijzen aan de Apeldoornse 

kampioenen in de hoogste categorie uitreiken. Ook zal hij dan de –in-

middels welbekende- aanmoedigingsprijzen uitreiken aan 2 sportieve, 

talentvolle jeugdspelers. 

Tot slot aan alle finalisten van vandaag ; have fun and go for it!  

Alle finalisten wens ik heel veel sportiviteit en de toeschouwers veel 

kijkgenot en een heel prettige dag! 

Marcel de Krom / crew ALTV Daisy

Wist u dat...?!

 Michiel v.d. Berg... Frank Dul een oor heeft aangenaaid?

 Dit was in de hoedanigheid als EHBO’er 

 Vader Herbert en dochter Fleur samen de GD7 hebben 

 gewonnen?

 Jörgen er gisterochtend lustig op los gestrooid heeft?

   

 Het maar goed is dat Frank L. voorrang heeft gegeven aan 

tennis i.p.v. voetbal op zaterdag ochtend?

 Daniel R. het toch nog naar zijn zin had op zaterdagavond… 

prime time centre court?

 Kampioensroze toch eigenlijk wel een heel flatterende kleur is?

 Finalisten wordt verzocht om na hun wedstrijd hun prijs op te 

komen halen bij de wedstrijdleiding?

 Zij daar ook op de foto worden gezet voor eeuwige roem?

 Ook prijswinnaars van de fotowedstrijd hun prijs nog kunnen 

komen ophalen?

 Zelfs de beentjes nog van de vloer kwamen gisteravond laat?

ATKrantje

17 °C 
Neerslagkans: 0%
Luchtvochtigheid: 98%
Wind: 11 km/h

 Datum: 10 september 2017 • Uitgave 9 jaargang 5
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Wij feliciteren alle finalisten  van de Dunique ATK 2017!
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Wij feliciteren alle finalisten  van de Dunique ATK 2017!

Uitslagen 
Zaterdag 9 september 2017

De eerste ATKampioenen zijn bekend: Henk Pruijssers wint in de 

HE50+ met 0-6 6-4 7-6 van Philip Ameshoff!

 

In de HE8 werd Timo van Bruggen ATKampioen 2017. Rob 

Berbee werd 2e in de poule.

 

In de JD t/m 14 werden Laurens van Brummelen en Philip 

Varkevisser ATKampioen 2017!

 

In de DD8 30+ werden Yvonne Veltman-Schreurs en Alice 

Welleman ATKampioen 2017!

 

Wessel Neuteboom en Daan Wildenberg werden ATKampioen 

2017 in de Dubbel Groen 1. Meike Bulthuis en Cato Hardenberg 

werden 2e in de poule.

 

Julia Hoedemakers en Femke Weerdestijn werden ATKampioen 

2017 in de MD t/m 17. Floor van den Heuvel en Malika ter Hoe-

ven werden 2e in de poule.

 

Ruben en Vera van Oorschodt werden ATKampioen 2017 in de GD4!

 

Petra Ong en Bart Reints Bok werden ATKampioen 2017 in de 

GD5 30+.

 

Herbert en Fleur de Jong werden ATKampioen 2017 in de GD7 

door met 6-1 6-2 te winnen van Tiemen Lammertink en Melde 

Gillissen.

 

Roos ter Borg en Nikita Hulshorst zijn ATKampioen 2017 in de 

DD7 geworden door te winnen van Maartje Eigenhuis en Yvonne 

Groenenberg.

 

Finn Peters en Nick Velders zijn ATKampioen 2017 in de JD t/m 

17. JW van den Berg en Lloyd Stevens werden 2e in de poule.

 

Edmond Valentijn is ATKampioen 2017 in de HE6 30+ door te 

winnen van Branimir Miocevic

 

Ruben Kuus is ATKampioen 2017 in de JE t/m 17 door in de 

super tiebreak te winnen van Gijs Steenstra.

 

Suzan van Werven en Jelle Rozema zijn ATKampioen 2017 in de 

GD4 30+. Het is jullie van harte gegund !
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Peter Bosch en Frank Lampenscherff zijn ATKampioen 2017 in 

de HD5 50+ door te winnen van Hans Goedings en Wim Klokkers

 

Anniek Tanja en Lilian-Emily Varkevisser werden ATKampioen 

2017 in de DD5.

 

Mike Ong en Vera den Dekker werden ATKampioen 2017 in de 

GD t/m 17.

 

Tom Kempers en Han Blijleven werden ATKampioen 2017 in 

de HD3 30+ door in een super tiebreak te winnen van Remco 

Schreurs en Ruud van der Plank.

 

Marianne Ameshoff werd ATKampioen 2017 in de DE6 30+ door 

te winnen van Bianca van Maldegem. Inge van Vemde (niet op 

de foto) werd 2e in de poule.

 

Lottie van Delden en Hetty Harleman werden ATKampioen 2017 

in de DD7 30+ door te winnen van Alida van Buuren en Gea 

Smit.

 

Christiaan Wallet en Erwin Brouwer werden ATKampioen 2017 

in de HD6 30+ door te winnen van Richard Pol en Eddy Uenk.

 

Lize Flendrie werd ATKampioen 2017 in de DE7 30+ door met 

6-2 6-0 te winnen van Inge van der Meer.

 

Guido Eggermont en Jan de Jong werden ATKampioen 2017 

in de HD7 50+ door te winnen van Toine Severijnen en Frans 

Sijtsma.

 

Matthijs Oostenbrink en Gijs Ratelband werden ATKampioen 

2017 in de HD7. Zij wonnen de laatste partij van Christian 

Mulder en Sjoerd Mulder met 5-7 6-3 7-6.

 

Aalt van Asselt en Arno van Asselt werden poulewinnaar en 

daarmee ATKampioen 2017 in de HD8 30+.
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13 Bekijk alle uitslagen op: 

www.toernooi.nl 
(Dunique ATK 2017)

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

 
APELDOORNSE TENNIS  
KAMPIOENSCHAPPEN 
02.09.17 T/M 10.09.17

15



  Parkeren tijdens het finale-                
  weekend bij A.L.T.V. Daisy      

ALTV Daisy, gelegen aan de Callunalaan in Berg en Bos, zal tijdens 

het finale weekend benaderbaar zijn via de Burgemeester Roosmale 

Nepveulelaan. Via deze ingang kunt u parkeren op het schoolplein 

van de Berg en Bosschool op aanwijzing van de parkeerwachten. De 

Callunalaan zal aan de andere zijde (Groene Kijkerweg) GESLOTEN 

zijn. Het dringende verzoek dan ook NIET aan de zijde van de Groene 

Kijkerweg te parkeren of ALTV Daisy te benaderen. Namens de Daisy 

ATK-weekend organisatie dank voor jullie medewerking (!).
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Planning zondag 10 september 

09:00u HD5 30+   Jan Coerts[1] / Sander van Dijk - Nico 

  Brouwer [2] en Richard Nieuwkerk

09:00u DD6  Yvette Bouwmeester / Mascha Eilers - Irma Aalders /

   Madelies Kuijk

09:00u GD 11-17  Max Bogerd -walkover- / Mikayla Huisman -   

  Lloyd Stevens [1] / Malika ter Hoeven

09:00u E2 8-14 Groen  Dinand Biesheuvel - Thomas Viktor 

  Nijkamp [2]

09:00u JE 10-14  Mike Ong [1] - Rens Leegte [6]

09:00u GD 10-14  Sietse Pol [1] / Kyra van der Molen - Bart 

  Flenter / Noor Kooijman

10:00u E1 8-14 Groen  Ayden Kodden - Alexander van Maasdam

10:15u DD4  Gabriëlle Kaptein [1] / Manoek van Pomp  - Inge   

  Gammauf [2] - Marije van Koeveringe

10:30u HE7  Mick van Beek [1] - Matthijs Oostenbrink

10:30u GD7  Peter Biesheuvel / Nathalie van Bessen -  Patrick   

  Paulissen / Martine O’Brien

10:30u DE7  Francis Janson [1] - Emma den Dekker

10:45u ME11-17   Emma Taken [1 ] - Vera den Dekker

11:30u HD7 30+  Rene Beune [1] / Ronald Dibbink - Bjorn van   

  Darte / Frans ter Haar

11:45u DD5 30+  Krista Schut-Heemskerk [1] / Evelyn Wolbrink  

   - Tine Looijenga [2] / Stieneke Torringa

12:00u GD5  Joep Tanja [1] / Anniek Tanja - Bas Hogervorst [2] / 

  Marke Zwaan

12:00u DE8  Damiana Beumer-Olla [1] - Quirine van Asselt

12:00u DE2  Martine Dijkman [1] - Manon de Rijk

ATKrantje

Bekijk het laatste nieuws 
en foto’s op onze 
facebookpagina: Atk/Atf
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12:15u GD6 30+  Richard Nieuwkerk [5] / Danielle Schaap -   

  Peter van Halteren [3] / Ellen Konijn

13:00u ME 10 -14  Fleur de Jong [1] - Dilay Ata [3]

13:15u HE5  Gys Mulder [1] - Jard Zwaan [2]

13:30u GD4  Tom Elbersen [1] / Marije van Koeveringe - Joey   

  Joosten / Manoek van Pomp

13:30u HE6  Roy Donderwinkel - Daan van Miltenburg

13:30u GD8 30+  Jos Huigsloot [1] /Joke Bronsvoort - Louis 

  Postma / Saskia Reinders

13:45u HE2  Tom Clavel [1] - Roelof Ameshoff

14:30u DE6  Noah van Kempen [1] - Lisa van Kempen [2]

14:45u HE8 30+  Rolf Kramer - Sander Bakker [3]

15:00u HE7 30+  Bjorn van Dartel [1] - Wilbert van Boekel [2]

15:00u DD6 30+  Rita Boeve [1] / Willemijn Hars-Wink -   

  Anja Prins / Greetje van Woudenberg

15:00u HD4  Jelle Rozema [1] / Tony Veer - Han Blijleven [2] /

  Ben Demmer

En dit zijn de ATKanjers 2017
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