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1. Voorwoord 

 
De eerste 2 tennismaanden (plus een beetje juni) zitten er op.  
Het kapperspraatje over het weer is voor ons TVI-ers een belangrijk onderwerp geweest. 
Tot nu toe werden we 4 keer uitgelachen door de weergoden en kregen we stromen water vanuit 
hemelse emmers op ons hoofd uitgestort. 
Gevolg: géén Paastoernooi en 3 drukke competitiezondagen naar de knoppen! 
 
Maar het was in die eerste periode niet alleen maar kommer en kwel, ook een vreugdevolle 
gebeurtenis werd ons deel. De geboorte van Mees! Als zoon van Lisanne en Nick (en kleinzoon van 
Rinus) is hij vast behept met de nodige tenniscapaciteiten. 
En dus hebben we er weer een opvolger bij van Tom Okker en Richard Krajicek.  
 
Ook het Pinkstertoernooi werd onder een stralend zonnetje gespeeld. 
 
Zoals bekend wordt het singletoernooi dit jaar in de ijskast gezet, vanwege het WK voetbal.  
Ja, het WK voetbal weet wat. Straten worden ineens Oranje, TNT-toeters worden aan de monden 
gezet waarbij mensen denken dat ze Willy Schobben (voor de ouderen onder ons) zijn.  
Benieuwd hoe lang we het volhouden! 
Het competitieschema zal er niet onder lijden hoop ik.  
(Over de competitie staat verderop nog een uitgebreid stuk overigens). 
 
Het integreren van de andere Hofstede-verenigingen gaat 
langzaam gestalte krijgen.  
Behalve de deelname aan onze TVI-competitie door enkele SML- 
en Effectleden, was er ook een redelijke belangstelling voor het 
Paastoernooi van de „anderen‟. Extra jammer dat het niet doorging.  
 
Aan het jubileumtoernooi van SML op 12 juni (alleen 
voor supersenioren) doen van ons uit ook de nodige mensen mee. 
Dus het uitwisselen is op gang gebracht. 
Verder is de mogelijkheid om aan de SML-Champions 
League mee te doen onder jullie aandacht gebracht.  
Ik weet niet of hier door de TVI-ers veel gebruik van is gemaakt? 
 
Ja, en dan gaat iedereen in deze tijd denken aan vakantie. De scholen gaan dicht, de kinderen 
moeten weer 7 weken vermaakt worden. Portugal roept zijn kinderen naar huis. Nederland vliegt uit 
en wie blijft er achter? 
Ja, juist. Ik. 
Maar gelukkig met mij nog wel een paar anderen. 
 
Dus het tennis kan gewoon doorgaan. En zo ook de competitie. 
Aan het eind van een hopelijk mooie zomer, gaan we ons traditionele zomertoernooi spelen, het 
Nataletoernooi. 
Op zaterdag 28 augustus zullen Rinus Surie en ik de organisatie voor onze rekening nemen.  
Mochten jullie je nog niet aangemeld hebben, aarzel niet, want het wordt heel gezellig. 
En oh ja, de Natale-wisselbeker zal weer de hoofdprijs gaan vormen. 
Op dit moment staat die bij Ling! Maar volgend jaar bij …………??? 
Ling, wil je wel zorgen dat de beker gepoetst wordt, voordat je hem meeneemt en ook alle deuken 
moeten er uit worden gehaald!! 
 
Heel fijne zomervakantie voor een ieder en kom gezond weer terug. 
 

.-.-.-.-.- 
René de Hoogh 
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2. TVI goes KNLTB 

 
In navolging van een aantal andere TVI-ers besloten wij, enthousiast gemaakt door onze captain 
Hedy, het ook een keer te proberen: tennissen op KNLTB-niveau. 
TVI biedt deze mogelijkheid niet maar gelukkig was SML zo vriendelijk ons gedurende de KNLTB-
competitie te adopteren en werd SML3 een feit.  
Wij zijn SML hier erg dankbaar voor. 
 
Onze eerste wedstrijddag togen we enthousiast richting de Hofstede om te trachten onze 
tegenstander “Delftse Hout” als eerste aan onze zegekar te binden. 
Echter het weer werkte niet echt mee dus ons geduld werd nog even op de proef gesteld. 
 
 
 
Twee dagen later konden onze eerste 5 punten worden 
genoteerd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Helaas kon ik er niet bij zijn want die dag werd ik door mijn (eerste) kleinkind uitgenodigd om een 
beschuit met blauwe muisjes te komen eten. 
 
Wel werd ik via sms‟jes op de hoogte gehouden van het verloop van de partijen. 
Onze eerste punten hadden we in de pocket en het smaakte naar meer. 
 
Met wisselend succes speelden we onze resterende 5 partijen. 
Met 7 deelnemende verenigingen vond ik het opvallend dat je net zo makkelijk een gelijkwaardige 
tegenstander kon treffen als een veel zwakkere. 
Ook het leeftijdsverschil was opvallend. Speelde je de ene keer tegen je eigen (klein)kinderen die op 
tijd weer naar huis moesten om hun huiswerk te maken, speelde je de andere keer tegen mensen van 
je eigen leeftijd. 
 
Onze laatste partij sloten we in stijl af. We zijn begonnen met een 5-0 overwinning en zijn geëindigd 
met een 5-0 overwinning!  
 
En onze rangschikking………We zijn geëindigd met evenveel punten als de kampioen maar omdat 
het onderlinge resultaat (2-3) dan doorslaggevend is….helaas. 
Maar het is natuurlijk een geweldig resultaat en al helemaal voor een eerste keer. 
 
Ik heb altijd gevonden dat tennis een sociale sport is en onze deelname aan de competitie heeft dat 
alleen maar bevestigd. 
En ik denk dat ik ook namens het team spreek als ik zeg dat ik het erg gezellig met elkaar maar ook 
leerzaam vond.  
 
 
Ik ben volgend jaar weer van de partij als mijn teamleden het goed vinden en SML ons weer onder 
dak wil brengen. 

-.-.-.-.-.- 
 

 Anneke, Hedy, Sandra, Dave, Frans en Rinus 
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3. Verslag Paastoernooi 

 
Daar reed ik dan, de MX5 beladen met eieren, op weg naar het eerste buiten TVI-toernooi van 2010. 
De schema‟s gevuld, de aanmeldingen van TVI-ers, SML-ers en Effectievelingen op de juiste wijze 
neergezet en het echte Paasgevoel in de rugzak.  
Onderweg voelde ik al wat nattigheid, althans zag ik al wat nattigheid, want ik had het dak dicht.  
De boze paashaas was zijn hazenblaas aan het ledigen vanuit de hemel.  
Druppel, druppel, druppel. Binnensmonds vloekend reed ik de Hofstede tegemoet, de paashaas 
verwensend. Hij had toch nog wel in zijn hazenslaap kunnen blijven! 
 
Het terras bij de Hofstede had zich ondertussen gevuld met blije tennissers. 
Na een winter en voor sommigen tennisloze periode, zag ik dat de rackets scherp in de hoezen zaten, 
de veters hagelwit waren en de gretigheid om te tennissen ongekende vorm had aangenomen.  
Wat een teleurstelling werd het, toen het uur 1 naderde en er niet gespeeld kon worden.  
Nog steeds nat, nat, nat.  
 
Ja, tegen beter weten in maar wachten. „Who‟ll stop the rain‟ hoorde ik John Fogerty in mijn hoofd 
zingen. Nou, vergeet het maar. Er werd geen regen gestopt! Blijkbaar konden ze toch niemand 
vinden die de regen ging stoppen. 
Aarzelend kwamen de eersten vragen „wat nu‟? 
 
 
„Neem nog een chocolade-eitje‟, zei ik. 
En ik stak nog hoopvol een hand vanonder de parasol naar buiten om te 
controleren of er nog tranen vielen.  
 
 
 
Ik heb 400 eieren bij me, dacht ik nog. Echte eieren! En dan nog wat van die 
chocolade exemplaren. Ja, die eieren moest ik kwijt. Dat was zeker. Net zo 
zeker als dat het onmogelijk was om te gaan tennissen. Alle banen waren inmiddels voorzien van een 
bovenlaagje water waarop een klein eendje zich makkelijk voort kon bewegen. 
Mijn iets te hoge cholesterolgehalte zou naar een onverantwoorde waarde gaan stijgen als ik de nog 
steeds in de auto liggende eieren zelf zou gaan nuttigen, dus gebruik makend van de nog immer 
aanwezige tennissers, heb ik een ieder een kartonnen doos met 10 eieren mee kunnen geven.  
 
Vrolijk Pasen.  
 
 
 
Wat er verder met de chocolade-eieren is gebeurd, weten de deelnemers aan het Pinkstertoernooi 
wel. 
 
 
Al met al jammer dat we een valse start hadden van het tennisseizoen 2010. 
 

-.-.-.-.-.- 
 

René de Hoogh 
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4. Verslag pinkstertoernooi 22 mei 
 

Op 22 mei 2010 was ik om 12:00 uur aanwezig om te kijken hoeveel banen er beschikbaar en 
bespeelbaar waren. Gehoord van Omar dat we behalve de banen 10 en 11 alle banen kunnen 
gebruiken.  
Dat was heel goed nieuws want wij hadden 8 banen nodig.  
 
Wij hadden een primeur: Iedereen gelijktijdig te laten spelen totaal 4 wedstrijden van 45 minuten met 
een lange pauze. Alle deelnemers waren aanwezig behalve Din. Ik heb achteraf gehoord dat hij in 
Suriname zat.  
Gelukkig konden wij gelijk een vervanger vinden en dat was Bart Zemann (bedankt Bart voor de 
inzet). 
 
Erland en ik waren de reserves maar hoefden uiteindelijk niet te spelen.  
Het was een heel warme dag. Er is flink wat gestreden en leuke potjes. 
Na twee wedstrijden zag ik dat sommige mensen al moe waren.  
Maar natuurlijk zijn ze doorzetters en geven ze niet snel op. 
 
Iedereen is op de been gebleven en geen blessures behalve Cleo. Die had te weinig gegeten en 
gedronken voor de wedstrijden. Echter zij is een echte doorzetster. Na een pauze wilde ze toch 
doorspelen en heeft knap gepresteerd. Mijn applaus voor Cleo.  
Om 16:45 uur kon iedereen eindelijk van de baan af.  
Met z‟n allen hebben wij gelijk op het terras afkoeling gezocht.  
 
 
 
 
 
 
 
Er was een tegenvaller en dat was het sproeien van de banen.  
De pomp was nog steeds stuk zodat niet gesproeid kon worden.  
Hopelijk wordt het snel opgelost.  
 
 
De winnaars van de dag waren:  
 

Groep  1:  Marco Broekhuizen  

 2:  Jan Berserik 

 3:  Lucie van Bommel 

 4:  Victor Nunes 

 5:  Marijke Jansen 

6:  Bart Zemann 

7:  Luis Costa Sacramento 

8:  Letty Krapels 

 
 
Ik heb aardig wat positieve reacties gehad over de nieuwe speelwijze, hopelijk kunnen wij dit vaker 
toepassen in de toekomst. Ik wil Erland bedanken voor zijn hulp voor het organiseren van deze dag. 
Wij konden de dag afsluiten met een koele drank en bittergarnituur. 
 

-.-.-.-.-. 
Suha Kanbak 
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5. Uitslagen tot nu toe gespeelde wedstrijden 

 

Damesenkel 

  Roos Ozkubat Irene Luidinga 1-6/1-6 

Irene Luidinga Adrianne Voogt 2-6/3-6 

Niesanne ten Cate Roos Ozkubat 6-1/7-5 

Niesanne ten Cate Seda Kanbak 3-6/0-6 

Stella Sittrop Niesanne ten Cate 6-3/2-6/6-3 

Mieke de Vries Niesanne ten Cate 7-5/4-6/5-7 

Seda Kanbak Stella Sittrop 6-0/6-3 

Stella Sittrop Irene Luidinga 4-6/1-6 

Roos Ozkubat Stella Sittrop 4-6/6-4/2-6 

Irene Luidinga Hedy Hoppenbrouwer 4-6/4-6 

Roos Ozkubat Hedy Hoppenbrouwer 0-6/1-6 

   Enkel 1 

  Ugur Bagcan Herman Knul 6-4/2-6/4-6  

Brian Struick Joao Madeira 6-4/4-6/6-7 

   Enkel 2 

  Antonio Sousa Jan Surie 5-7/6-4/4-6  

René de Hoogh Peter Hendrik 7-6/6-1 

Victor Nunes Frans Hazelaar 2-6/3-6  

Jan Surie Peter Hendrik 6-3/6-4  

Victor Nunes Antonio Sousa 5-7/5-7  

   Enkel 3 

  Peter Surie sr. Eddy Soerdjpal 1-6/2-6  

Walther Beliën Albert Brinkman 6-2/6-1  

Albert Brinkman Eddy Soerdjpal 2-6/4-6 

Walther Beliën Eddy Soerdjpal 1-6/1-6 

Walther Beliën Peter Surie sr. 3-6/6-4/6-7 

Michel v.d. Roest  Albert Brinkman 6-2/6-1 

Albert Brinkman Eddy Soerdjpal 1-6/1-6 

Walther Beliën Michel v.d. Roest  2-6/0-6 
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Damesdubbel 1 
  Irene Luidinga/Marieta de Vries Connie Vink/Femke Popta 7-6/6-2  

Hilly Kruis/Elly Vink Jerika Beliën/Marijke Jansen 2-6/3-6 

Connie Vink/Femke Popta Jerika Beliën/Marijke Jansen 6-2/5-7/1-6 

Hillie Kruis/Elly Vink Jantien van 't Leven/Evelien de Vries 2-6/0-6 

Hillie Kruis/Elly Vink Marijke Spliet/Lotty van Heijningen 6-0/6-1 

Jerika Beliën/Marijke Jansen Jantien van 't Leven/Evelien de Vries 2-6/4-6  

Jerika Beliën/Marijke Jansen Nicole Peters/Mirjam Zemann 6-0/6-2 

Hilly Kruis/Elly Vink Connie Vink/Femke Popta 1-6/5-7 

Angela Nunes/Paula Santos Nicole Peters/Mirjam Zemann 6-1/6-4 

Marga Guerreiro/Carla Jacques Nicole Peters/Mirjam Zemann 6-0/3-6/7-5 

Jerika Beliën/Marijke Jansen Irene Luidinga/Marieta de Vries 4-6/6-4/6-2 

Hilly Kruis/Elly Vink Nicole Peters/Mirjam Zemann 6-1/6-2 

Angela Nunes/Paula Santos Connie Vink/Femke Popta 2-6/2-6 

Marga Guerreiro/Carla Jacques Connie Vink/Femke Popta 1-6/3-6 

Nicole Peters/Mirjam Zemann Irene Luidinga/Marieta de Vries 2-6/2-6 

   Damesdubbel 2 

  Cleo de Cunha/Els Worthington Wil Voorduin/Natascha Lansbergen 2-6/2-6 

Cleo de Cunha/Els Worthington 
Marijke Weijermans/Elly van 
Ravensteijn 3-6/1-6 

   Herendubbel 1 

  Cees de Vries/Henk de Wolf Joao Madeira/Carlos Oliveira 3-6/2-6  

Mario Roos/Paulo Sacramento Dave Kaas/John Kaas 6-4/6-2  

Mario Roos/Paulo Sacramento Jan Surie/Peter Hendrik 6-1/6-0  

Marco Broekhuizen/Arjan 
Broekhuizen Ferrie Vink/Michel Vink 2-6/3-6 

Jan Surie/Peter Hendrik Joao Madeira/Carlos Oliveira 0-6/0-6 

Marco Broekhuizen/Arjan 
Broekhuizen Jan Surie/Peter Hendrik 6-3/6-1 

Jan Surie/Peter Hendrik Rinus Surie/Frans Hazelaar 6-1/6-3 

Dave Kaas/John Kaas Joao Madeira/Carlos Oliveira 2-6/1-6 

Marco Broekhuizen/Arjan 
Broekhuizen Rinus Surie/Frans Hazelaar 6-0/6-4 

Cees de Vries/Henk de Wolf Jan Surie/Peter Hendrik 3-6/4-6 

Jan Surie/Peter Hendrik Ferrie Vink/Michel Vink 2-6/1-6 

Mario Roos/Paulo Sacramento Ferrie Vink/Michel Vink 6-2/6-0 

Rinus Surie/Frans Hazelaar Cees de Vries/Henk de Wolf 3-6/4-6 
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Herendubbel 2 

  Din Bindraban/Adjuto Ferreira Maurice Cr. Bornemann/Jan Berserik 4-6/1-6  

Edu de Wolf/Ron de Wolf Michel v.d. Roest/Brian Struick 0-6/0-6  

Joao B. Guerreiro/Luis Sacramento Wout Kruis/Piet de Vries 7-6/6-2 

René de Hoogh/Ron Surie  Erik Peters/Bart Zemann 6-4/6-2 

Peter Surie Sr./Peter Surie Jr. Maurice Cr. Borneman/Jan Berserik 2-6/0-6 

Wout Kruis/Piet de Vries Edu de Wolf / Ron de Wolf 4-6/6-2/6-0 

Din Bindraban/Adjuto Ferreira René de Hoogh/Ron Surie 1-6/3-6  

Joao B. Guerreiro/Luis Sacramento Peter Surie Sr./Peter Surie Jr. 6-2/6-2  

René de Hoogh/Ron Surie  Joao B. Guerreiro/Luis Sacramento 5-7/3-6 

Peter Surie Sr./Peter Surie Jr. Michel v.d. Roest/Brian Struick 3-6/4-6 

Wout Kruis/Piet de Vries Erik Peters/Bart Zemann 3-6/6-3/6-3 

René de Hoogh/Ron Surie  Peter Surie Sr./Peter Surie Jr. 6-1/6-2 

Erik Peters/Bart Zemann Peter Surie Sr./Peter Surie Jr. 6-4/4-6/6-3 

Erik Peters/Bart Zemann Joao B. Guerreiro/Luis Sacramento 1-6/2-6 

Michel v.d. Roest/Brian Struick Roy Gaspar/Cor Knorr 6-3/7-5 

   Mix 1 

  Jantien van ´t Leven/Ton van ´t 
Leven Seda Kanbak/Suha Kanbak 6-4/6-1  

Jantien van ´t Leven/Ton van ´t 
Leven Angela Nunes/Joao Madeira 6-3/6-1 

Angela Nunes/Joao Madeira Conny Vink /Dave Kaas 5-7/7-5/3-6 

Angela Nunes/Joao Madeira Seda Kanbak / Suha Kanbak 6-7/1-6 

Evelien de Vries/Cees de Vries Lucie van Bommel/Carlos Oliveira 6/7/2-6 

Lucie van Bommel/Carlos Oliveira Seda Kanbak / Suha Kanbak 6-4/6-4 

Manling Chung / Michel Vink Seda Kanbak / Suha Kanbak 6-4/6-4 

Angela Nunes/Joao Madeira Evelien de Vries/Cees de Vries 5-7/0-6 

Seda Kanbak / Suha Kanbak Conny Vink /Dave Kaas 6-4/6-2 

   Mix 2 
  Paula Santos/Joao Guerreiro Marga Guerreiro/Victor Nunes 7-6/6-1 

Paula Santos/Joao Guerreiro Hedy Hoppenbrouwer/Rinus Surie 6-7/3-6  

Stans Schouwman/Marco 
Broekhuizen Paula Santos/Joao Guerreiro 6-7/7-5/6-7 

Elly van den Berg/Ron Surie Elly Vink/Ferrie Vink 0-6/2-6 

Paula Santos/Joao Guerreiro Marieta de Vries/Piet de Vries 6-4/6-4 

Elly van den Berg/Ron Surie Hedy Hoppenbrouwer/Rinus Surie 3-6/3-6 

Stans Schouwman/Marco 
Broekhuizen Elly Vink/Ferrie Vink 3-6/5-7 

   Mix 3 
  Letty Krapels/Roy Gasper Wil Voorduin/Edu de Wolf 6-4/6-2 

Letty Krapels/Roy Gasper Stella Sittrop/Din Bindraban 4-6/2-6 

Wil Voorduin/Edu de Wolf Stella Sittrop/Din Bindraban 3-6/1-6 
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6. InformatieZuil 
 

a. Resterend tennisprogramma 2010 

Competitie zaterdag en zondag 
Toernooi tegen SML op een nog nader te bepalen tijdstip 
Natale-toernooi zaterdag 28 augustus 
Algemene Ledenvergadering vrijdag 29 oktober 
Indoortoernooi De Rhijenhof zaterdag 27 november 
 
b. Geboren 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij wensen de ouders veel geluk en plezier toe met de kleine. 
 
 
c.  Telefoonnummers TVI-leden 
Op onze website onder het kopje leden kunt u de telefoonnummers van de TVI-leden vinden die het 
geen bezwaar vonden dat hun nummer openbaar werd gemaakt. 
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d.  De TVI-competitie 

 
Een nieuwe competitieleider, een nieuw geluid en toch ook een vertrouwd geluid. 
Aan de opzet is niet veel veranderd, behalve dan dat er ook SML- en Effectleden meedoen. 
 
 
Belangrijk is natuurlijk de inbreng van jullie, dé spelers. 
 
 
De hoofdpersonen, de matadoren. 
 
Jullie bepalen het succes van de competitie. En dan niet alleen door je wedstrijden te winnen. Ik 
bedoel daar ook mee, het verloop van de competitie. 
Worden de wedstrijden op tijd gespeeld? 
 
Worden de eventueel uitgestelde wedstrijden tijdig ingehaald?  
Wordt er goed gecommuniceerd naar de competitieleider en de 
competitiecoördinatoren?  
Wordt er goed gecommuniceerd met de tegenstander, als een 
wedstrijd door wat voor oorzaak dan ook, niet doorgaat?  
Allemaal hele kleine voor de hand liggende dingen, maar ze moeten wel 
opgepakt worden. 
 
Door de verregende zondagen en de gebruikelijke uitval (blessures, een onverwachts ingepland 
weekendje weg) staat op dit moment het aantal in te halen wedstrijden op bijna 40. 
Dat is aardig wat. 
 
Om dat toch zo snel in te halen, wil ik graag aan iedereen vragen om uiterlijk binnen een maand 
nadat de oorspronkelijke wedstrijd vervallen is, de wedstrijd te spelen. 
 
Het liefst in het weekend. Jullie kunnen op de site zien welke dagen ruimte geven om te spelen. 
Lukt het niet in het weekend, prik dan maar een doordeweekse dag. 
 
Vanzelfsprekend hoop ik dat we nu niet verder meer gestoord worden door regen in het weekend, 
maar ja garanties in deze krijgen we niet. 
 
 
Het aantal van 40 inhaalwedstrijden hoop ik met jullie medewerking aan het eind van juni wel flink 
teruggelopen te zien! 
 
 
Een mooi streven! 
 
 
 
 
 
 
 

-.-.-.-.-.- 
 

René de Hoogh  
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e.  Nieuws uit Frankrijk 

Daaaaaag tennisvrienden! 
 
En zijn jullie al fanatiek begonnen of moeten jullie nog op gang komen? 
Stomme vraag eigenlijk, want TVI-leden zijn altijd in vorm, herfst, winter, lente of zomer het maakt niet 
uit, nietwaar? 
 
Ik weet niet of jullie me nog herinneren, maar ik ben het Dominique Nunes Guerreiro, 1 van de vele 
Portugezen. De mademoiselle die voor een jaar naar Frankrijk is gegaan 
om vloeiend Frans te leren spreken. 
 
 
 
 
Momenteel woon ik in Brive la Gaillarde, wat zich in het departement 
Correze bevindt, in de regio Limousin.  
Ik heb het na acht maanden nog steeds ontzettend naar m‟n zin! 
Het leven is niet echt te vergelijken met mijn leven in Nederland. Ten 
eerste het eten, ten tweede de school, ten derde het transport en zo 
kan ik nog wel even doorgaan. Ik eet als een gek en beoefen GEEN 
sport. Ik schaam me diep, haahaha! 
 
 
 
 
 
Gelukkig moet ik elke dag 25 minuten lopen om naar school te gaan, zo heb ik toch nog een beetje 
beweging. 
 
 
 
 
Ik mis mijn tennisracket, ik mis de tennisbaan en ik mis de gezelligheid van TVI. Om hier te tennissen 
moet ik lessen nemen, want vrij spelen gaat een beetje moeilijk als bijna niemand tennist. Om naar de 
vereniging te gaan is vrij problematisch. Fiets of scooter heb ik niet, trams kennen ze hier niet en 
bussen komen niet overal. Je bent dus afhankelijk van je ouders en dan moet je tijd vinden en het 
geluk hebben dat je ouders dan niet werken (tijd vinden is moeilijk, gezien je soms tot 18.00 uur op 
school zit en vervolgens pas rond 18.30 uur thuis komt, wanneer moet je dan eten en douchen en je 
huiswerk maken?! )  
Ik heb me er dus bij neergelegd dat tennis er even een jaartje niet inzit. 
Als ik terug kom moet ik eerst een aantal lesjes nemen voordat ik me weer redelijk op de tennisbaan 
kan vertonen! HAHAHAHA! 
 
Ik wens jullie een fijn tennisseizoen toe zonder blessures! 
Tot snel en bereid jullie voor, want voordat jullie het weten ben ik terug en maak ik de tennisbanen 
weer onveilig! 

-.-.-.-.-.-. 
 
 

Groetjes Dominique  
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