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D IDoelstelling

1  Het doel van de vereniging is het bevorde-
ren van het lawntennisspel en het vormen 
van een hechte band tussen lawnten-
nisspelers, die voor hun land tenminste 
een internationale tenniswedstijd hebben 
gespeeld.

2  Zij tracht haar doel te bereiken langs 
wettige weg en wel door:

 a  het houden van wedstrijden en 
 bijeenkomsten;

 b  te helpen bij het ontvangen van en het 
verlenen van gastvrijheid aan internatio-
nale-, universiteits- en clubspelers, welke 
Nederland bezoeken;

 c  het verschaffen van inlichtingen 
aan leden aangaande clubs en tennis-
gelegen heid in het buitenland;

 d  andere wettige middelen, die aan 
het doel bevorderlijk kunnen zijn.
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Voorwoord
We hebben weer een Wimbledon winnaar! 
Wat een prestatie is dat zeg!

Jean-Julien Rojer won met zijn partner (Horia 
Tecau) niet alleen Wimbledon, zij wonnen ook 
nog de Masters. Door deze en veel andere 
mooie prestaties kwam Jean-Julien op de num-
mer 1 positie van de wereld in de dubbel. Een 
prestatie die slechts de allergrootsten in hun 
discipline weten te bereiken. Fantastisch Jean 
Julien! Deze prestaties leverden je natuurlijk 
ook nog de IC Holland Award op. Inspiratie 
voor de nieuwe generatie!

Met groot plezier heb ik ook gekeken naar de 
FED Cup-ploeg. Het team, onder leiding van 
Paul Haarhuis, bestond uit Kiki Bertens, Richel 
Hogenkamp, Michaëlla Krajicek en Aranxta 
Rus. Met een geweldige promotiewedstrijd 
tegen Australië bereikten zij een plaats in de 
Wereldgroep. Daarmee behoort Nederland 
(weer) tot de beste acht landen ter wereld in 
de FED Cup. Veel succes tegen Rusland dames!

Ik ben blij met de leuke reacties op onze ver-
nieuwde website.
Mij gaf het een groot plezier om het archief te 
lezen en te zien dat de IC in de loop der jaren 
toch ontzettend veel bijzondere momenten 
heeft beleefd. Wouter Fok heeft dit traject be-
geleid en hij voorziet de website constant van 
nieuws en tennisprestaties van onze actieve 
IC-ers. Grote dank hiervoor Wouter!

Naast mooie momenten en winst is er helaas 
ook verlies.
In mei overleden zowel Peter Scholtz als Al-
bert Kloezen en eind november kwam het be-
richt dat Henk Goris was overleden. Met hen 
verliezen wij drie markante en zeer betrokken 
IC-ers. Het was goed om te zien dat er velen 
van ons aanwezig waren bij hun afscheid. 

Vooruitblikkend naar 
2016 wil ik graag de 
aandacht vestigen op 
de IC Academy. Deze 
inspirerende dag voor toptalent, hun trainers 
en ouders is op 5 maart. Kom ook langs, want 
dit blijft een bijzonder waardevolle dag!

In 2016 vieren we weer een jubileum:
onze club bestaat 85 jaar!
Er is een jubileumcommissie samengesteld en 
deze gaat een mooi feest organiseren.
Ik kan er nog weinig over vertellen, simpelweg 
omdat ik ook niks weet.
De commissie vergadert in het diepste geheim 
en wil ons allemaal verrassen. 
Ik heb groot vertrouwen in een fantastisch 
feest met elkaar. Noteer allen vast 19 novem-
ber in de agenda! 

Rest mij een mooie groet en een woord van 
dank aan alle (bestuurs)leden, en natuurlijk ook 
aan Marijke Jansen voor het realiseren van dit 
jaarboek!

Ik wens jullie veel leesplezier en hoop dat er 
hier en daar weer een glimlach verschijnt bij 
het lezen van een van de activiteiten of bij het 
zien van een foto.

Joost Wijnhoud
Voorzitter IC van Nederland
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VVrijdagavond 16 oktober was het eindelijk weer 
zover: tijd voor de jaarlijkse ontmoeting tussen de 
Koninklijke HVV en de IC van Nederland. Enige ver-
warring vooraf met betrekking tot het aantal keer 
dat deze wedstrijd gespeeld is. Uiteindelijk kwam het 
organisatiecomité tot het respectabele aantal van 41 
wedstrijden! De onderlinge stand om de Hans van 
de Weg schaal was 20,5-20,5 (ooit 1x gelijkgespeeld), 
waardoor de 42e ontmoeting in een wel heel bijzon-
der daglicht kwam te staan.
 
Na drie (onterechte) nederlagen in drie opeenvol-
gende jaren besloot coach Koevermans, na langdu-
rige overwegingen en vele twijfels tijdens de zomer-
stop, uiteindelijk uit zichzelf op te stappen. Hoe was 
het in hemelsnaam mogelijk dat het hem niet lukte 
uit deze zeer getalenteerde spelersgroep één geheel 
te kneden en waarom was de motivatie onder de 
sterspelers ver te zoeken? Vragen die hij maar niet 
beantwoord kreeg, zelfs niet na een bezoek aan Man-
chester United, waar rond deze periode zich gelijke 
uitdagingen voordoen. Dus kon het niet anders dat 
hij, ondanks zeer succesvolle jaren, geweldige over-
winningen en het feit dat hij met afstand de langstzit-
tende voetbalcaptain in het tennis is, met pijn in zijn 
hart, zonder applaus, afscheid nam via de bekende 
achterdeur. Een erfenis achterlatend die niet makke-
lijk is op te vangen.

Het Bestuur van de IC stond voor één van de belang-
rijkste beslissingen sinds jaren en had zelden voor 
hetere vuren gestaan: wie werd de opvolger van deze 
legendarische Ernst Happel binnen de IC? Is dit über-
haupt wel in te vullen? Na 3 extra vergaderingen, het 
opstellen van een gedetailleerd functieprofiel en een 
langdurige zoektocht in binnen- en buitenland, werd 
de ideale kandidaat gevonden. Het Bestuur besloot 
om een totaal nieuwe, frisse wind te laten waaien en 
te kiezen voor een jonge kerel, met zowel veel IC-
ervaring, als voetbalervaring. Een motivatiegoeroe en 
sterk in de communicatie. Bijkomend voordeel: een 
playing-captain. Het kon niet anders dan dat het Be-
stuur was uitgekomen bij Huub van Boeckel! In het 
perscommuniqué meldde Van Boeckel zeer vereerd 
te zijn, deze job met beide handen aan te grijpen, veel 
ruimte voor verbetering te zien, met frisse moed aan 
de slag te gaan en rekende op veel overwinningen 
de komende jaren. Voorts bracht hij opzienbarende 
tactische inzichten ter tafel als: de bal is rond, een 
elftal bestaat uit 11 personen, als je niet scoort kan je 
ook niet winnen, een wedstrijd duurt 2x 45 minuten 
en we moeten 1x meer scoren dan de tegenstander. 
Van Boeckel liet nog even in het midden of hij voor-

afgaand aan de selectieprocedure nog contact met 
Koevermans zou opnemen. Door zo uit de starblok-
ken te gaan, gaf de nieuwe captain de IC-leden met-
een veel vertrouwen.
 
De nieuwe coach begon zeer voortvarend en fana-
tiek. Hij bekeek veel oefenwedstrijden en belegde 
een drietal trainingskampen. Dit leidde uiteindelijk 
tot de volgende selectie, waarbij de ingezette traditie 
van het spelen met IC vaders en zonen gelukkig werd 
voortgezet. Dit ontstaan uit het feit dat we als IC-ers 
niet alleen steeds minder tennissen, maar nu zelfs ge-
zien onze leeftijd van de altijd populaire voetbalwed-
strijd helaas steeds vaker moeten afzien. In de goal 
als vanouds Peter van Essen, verdediging met Mark 
Koevermans, Stephen Noteboom, H-J Davids, mid-
denveld met Johan Vekemans, Yannick Koevermans en 
Joost Wijnhoud en de aanval met Lard van Boeckel, 
Huub van Boeckel en Robin Haase. Vooral laatst-
genoemde was een tropische verrassing (ook zijn 
voetbalspel trouwens…) en een welkome aanvulling 
op de smalle selectie. Coach Van Boeckel had zijn 
vooruitgesnelde naam meteen waar gemaakt door 
deze (tennis)coryfee te contracteren en fantastisch 
dat Robin als voorbereiding op het ATP toernooi in 
Moskou (waar hij de kwartfinale haalde!) deze wed-
strijd had uitgezocht. Tot slot kon de IC beschikken 
over de gewaardeerde gastspelers Dennis, Rokus en 
Farouk. Een tweede meesterzet van Van Boeckel was 
het aanstellen van 2 assistent-coaches. Eigenwijs als 
u Koevermans kent, wilde hij daar nooit gebruik van 
maken, maar Van Boeckel stond hiervoor wel open. 
Uiteraard heeft hij gekeken naar IC-ers met veel 
voetbalverstand, veel ervaring in het coachen vanaf 
de zijkant en vooral het bestrijden (of is het aflei-
den?!) van echte voetballers. Niet onlogisch dat zijn 
keuze viel op de nog altijd zeer fanatieke Marcella 
Mesker en Karin van Essen-Moos. Helaas meldden 
de assistent-coaches, ondanks veel verzoeken van 
de geselecteerden, zich niet in de kleedkamer om 
de opstelling door te nemen met de spelers, maar 
stonden zij samen met de vele meegereisde suppor-
ters (o.a. Theo en Lucie Bollerman, Evert Schneider 
en Richard Kasten) ruimschoots op tijd klaar langs 
de zijlijn.
 
Onder de wederom zeer warrige leiding van scheids-
rechter Fred Staal zagen de massaal toegestroomde 
toeschouwers een uiterst boeiende en open wed-
strijd. Zoals gebruikelijk kwam de IC sterk uit de 
startblokken. Gedegen spelend, met sterke discipline 
in de posities, werd volledig terecht een voorsprong 
genomen via een mooie kopbal van aanvoerder Van 

Koninklijke HVV − IC van Nederland: 4-2
“Gehoopte schokeffect blijft uit”
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Boeckel. HVV, dat door coach Peter Burger en aan-
voerder Christophe Louwerens een zorgvuldige en 
uitgebalanceerde mix van (relatief) jong en (stok)oud 
had samengesteld, kwam totaal tegen de verhoudin-
gen vlak voor rust op 2-1. Valentijn Zwolsman (iets 
wat hij in het 3e van HVV nooit deed) en Stef Alberts 
zorgden middels 2 zeer laffe counters voor een ge-
flatteerde ruststand. Opvallend was de zeer verdedi-
gende, bijna destructieve, manier van voetballen van 
HVV. Misschien omdat de IC door de jaren heen veel 
angst heeft ingeboezemd, maar waar de Koninklijke 
normaliter bekend staat om haar attractieve voetbal, 
was het nu schaven, bikkelen en vooral tegenhouden.
 
Tijdens de rust volgde een enthousiast, bevlogen, 
echter onnavolgbaar betoog van coach Mesker, ge-
volgd door een al even stevige donderspeech van 
captain Van Boeckel: dit mocht niet meer gebeuren! 
Vol goede moed volgde een tweede helft gelijk aan 
de eerste. Een aanvallend ingesteld IC spreidde de 
ene mooie aanval na de andere over de strakke gras-
mat bij de Haagsche. HVV stond met de rug tegen 
de muur en het was slechts een kwestie van tijd dat 
deze zou omvallen. De debuterende Robin Haase 
liep de longen uit zijn lijf en werd een paar keer goed 
in stelling gebracht. Ook oldie Vekemans liet zien niet 
alleen op de tennisbaan gevoel te hebben; zijn voeten 
lieten dingen zien die zelden vertoond zijn. De altijd 
betrouwbare goalie Van Essen had nauwelijks iets te 
doen gedurende de wedstrijd, maar moest ook in 
2e helft, na wederom een counter, de bal uit het net 
vissen: 3-1. De IC gaf de moed niet op; Van Boeckel 
met z’n tweede van de avond zorgde al snel voor 
de aansluiting. Kort daarop een niet te missen kans 
voor een hattrick van Van Boeckel. IC vol in de aan-
val, fanatieke aanwijzingen en strak wisselbeleid van 
Mesker en Van Essen-Moos en de gelijkmaker hing 
in de lucht. Wat op de tennisbaan niet kan, zoals we 
allemaal weten, kan helaas op een voetbalveld wel …
de betere speler of team kan onterecht verliezen. Na 
paal, lat en een niet toegekende strafschop voor de 
IC, maakte HVV in de allerlaatste seconde de win-
nende 4-2.

Zeer teleurgesteld verlieten zowel de IC-spelers als 
de toeschouwers het veld. Captain en coaches hiel-
den een opbeurend verhaal in de kleedkamer en on-
danks de bedompte stemming, werd na een warme 
douche de knop snel omgezet. Belangrijkste was (na 
bovenstaande ludieke schets) dat de wedstrijd ge-
speeld werd geheel in de sfeer zoals Hans van de 
Weg dat gewild zou hebben. Sportief, zonder onver-
togen woord, maar toch fanatiek. De scheidsrechter 
voelde dat prima aan. Ook was HVV wederom een 
prima gastheer. Zowel HVV als de IC gaan prat op 
een zeer rijke historie. Daar past deze wedstrijd voor 
de 42e keer prima in. Laten we met z’n allen zorgen 
dat we dit in stand houden!

Na afloop werd de wedstrijd onder het genot van 
een biertje en een prima buffet nog uren geanaly-
seerd. Belangrijkste punt van discussie binnen de 
IC was of de trainerswissel nu wel zijn effect heeft? 
Einde van de avond en na ampel bestuursoverleg tus-
sen voorzitter Wijnhoud en zijn medebestuursleden, 
gaf aan dat Van Boeckel nog een kans krijgt om zich 
de komende jaren te bewijzen. Eén belofte moest 
hij doen: naast de organisatie volgend jaar ook het 
verslag schrijven. Schoorvoetend stemde Van Boec-
kel in alvorens zich naar het podium te begeven en 
de Hans van de Weg schaal te overhandigen aan de 
captain van HVV, Christophe Louwerens. Ook daar 
scoorde Van Boeckel, net als met zijn captaincy eer-
der op de avond, meteen punten bij de aanwezigen. 
Zijn speech was minimaal 30 minuten korter dan die 
van zijn voorganger, waardoor iedereen weer sneller 
aan de drank kon.
Het was een avond om nooit meer te vergeten. HVV 
veel dank voor de gastvrijheid en alle IC-(gast)spe-
lers en toeschouwers fijn dat jullie er waren. Nu op 
naar de 43e ontmoeting in 2016, die toch echt in het 
teken zal moeten staan van eerherstel en het gelijk-
trekken van de stand.
Ik kan niet wachten en ben benieuwd hoe coach Van 
Boeckel dit gaat oppakken…

Mark Koevermans
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Peter en ik kennen elkaar al sinds de vijftiger 
jaren van de vorige eeuw. Zoals de meeste 
Hilversumse tennissers waren wij lid van Hil-
verheide; deze club speelde toen nog op het 
sportpark van Hilversum.
Heel wat spelers van die generatie, zoals de 
wat oudere Piet van Eysden, mijn leeftijdgenoot 
Hans van Harskamp en de twee jaar jongere 
Peter hebben allemaal de beginselen van tennis 
geleerd bij de ‘oude’ Jan Mulder.
Piet en Peter vertrokken naar de HLTC, ikzelf 
ging naar DDV, maar ik geloof niet ooit compe-
titie tegen Peter te hebben gespeeld.
Peter ontpopte zich al snel als een begaafd ten-
nisser, maar ook, zoals wel vaker in die tijd, als 
een beloftevolle hockeyer. Hij koos voor tennis 
en zat, als jonge talent, al snel in het Nederland-
se team voor de toen nog bestaande interlands 
tegen België, dat bestond uit acht singles, vier 
herendubbels en vier gemengddubbels.
Die wedstrijden tegen de Belgen, om het jaar in 
België, waren ontmoetingen waarnaar wij uit-
keken, niet alleen vanwege het tennis, want al-
tijd interessant was het verzamelen van biergla-
zen van verschillende merken! Uiteraard was 
het nodig om na de wedstrijden wat bier te 
drinken om die glazen te kunnen bemachtigen!
Nadat ik naar Engeland vertrok, heeft Peter 

nog vele malen meegedaan, ik 
denk zelfs in totaal acht keer.
Ook kan ik mij nog goed de in-
terland tegen Duitsland in Wolfs-
burg herinneren, samen in mijn 
‘Aspro’ Volkswagen daar naartoe, 
waarbij we onderweg een konijn 
aanreden. In Wolfsburg, na een 

uitstekende dubbel en een lange en vochtige 
avond, kregen wij erkenning van de Neder-
landse pers met de vermelding: “Kuijpers en 
Scholtz weten tenminste wat het betekent om 
voor hun land uit te komen.”

Na mijn vertrek naar Engeland was het afgelo-
pen met onze dubbels op de nationale, waarvan 
het hoogtepunt wel was een wedstrijd tegen 
het fameuze dubbel Van Swol/Rinkel op de 
Mets.

Hoewel wij de laatste jaren elkaar veel minder 
tegenkwamen, behalve bij nationale veteranen 
kampioenschappen, La Manga en uiteraard de 
IC golfdag, zijn wij altijd vrienden gebleven.
Mijn beste herinneringen uit mijn tennisleven 
zijn dan ook voor altijd verbonden met Peter.

Rob Kuijpers

In 1956 ontving Albert als jeugdspeler de jhr. 
mr. De Brauw beker vanwege zijn goede wed-
strijdresultaten en onberispelijk sportief ge-
drag! Werd Amsterdams kampioen, en stond 
vanaf 1956 afwisselend op de 4e en 6e plaats op 
de nationale ranglijst. Jarenlang was hij A-speler 
in de hoogste klasse gemengde competitie bij 
DDV in Amsterdam. Verder speelde hij 3 maal 
mee tegen België en 2 maal tegen Duitsland. 
Albert was Zwarte Tulp drager van de KNLTB 

en 58 jaar lid van onze IC 
(sinds 1957).
Als veteraan won hij nati-
onale titels met Madeleine 
Hemmes-Weurman, Henk 
Goris en ondergetekende. 
In 1984 deed hij mee aan 
de Dubler Cup (WK-team 
en individuele WK) in Ba-

stad Zweden. Ook speelde hij mee tijdens veel 

In memoriam Peter Scholz
1940 − 2015

In memoriam Albert Kloezen
1935 − 2015
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OOp 29 november 2015 overleed op 83-jarige 
leeftijd Henk Goris.
Henk behoorde tot diegenen, die het aanzien 
van het Nederlands tennis in de tweede helft 
van de jaren vijftig van de vorige eeuw bepaalde.
Driemaal won hij het nationaal kampioenschap 
in het herendubbel, steeds tezamen met Lex 
Karamoy, een wonderlijk passende combinatie; 
met toen nog Jenny Seven behaalde Henk de 
nationale titel in het gemengd dubbelspel. Vier 
maal bereikte Henk de finale van het herenen-
kelspel op de nationale kampioenschappen. In 
de jaren 1963-1966 behaalde het eerste team 
van de Eindhovensche Lawn Tennis Vereniging 
mede dankzij de inzet van Henk, die de ELTV 
nadien ook nog lange jaren als voorzitter zou 
dienen, het nationale competitiekampioenschap.
Henk was een verraderlijke wedstrijdspeler in 
de beste zin van het woord: zijn bewegingen op 
de baan waren het best te omschrijven als af-
gemeten en alles leek altijd enige kracht te kos-
ten, maar hij was fysiek sterk, snel en hij kende 
strategie en taktiek van het spel door en door.
Henk werd lid van de IC in 1952; in veel wed-
strijden heeft hij onze IC vertegenwoordigd.
Ik noem er twee: in 1962 op de Priory Lawn 
Tennis Club tegen de Britse IC mocht ik met 
Henk een van mijn eerste IC-wedstrijden 

spelen en in 1998 tegen 
de Zuid-Afrikaanse IC in 
Kaapstad had ik de eer met 
Henk in diens laatste IC-
ontmoeting te mogen dub-
belen; Henks vondst om bij 
die gelegenheid de baan met 
behulp van een wandelstok 

te betreden blijft voor hen, die daar bij waren, 
onuitwisbaar.
Ook als bestuurslid heeft Henk de IC gediend: 
hij werd in 1972 penningmeester, een func-
tie, die hij vele jaren met verve heeft vervuld; 
natuurlijk waren de cijfers in IC-verband aan-
merkelijk geringer dan die, waarmee hij in zijn 
glanzende loopbaan bij Philips te maken heeft 
gehad.
Henk genoot van de IC, de wedstrijden en bij-
eenkomsten, oude en nieuwe tennisvrienden, 
de vertrouwde en nog niet bekende, al dan niet 
sterke verhalen. Hij toonde zijn belangstelling 
voor de ander op tennisgebied, was gezellig en 
ontspannen.
De IC van Nederland denkt aan Henk Goris in 
dank, vriendschap en respect.

Evert Schneider

In memoriam Henk Goris
1932 − 2015

IC jubileumweken van bevriende IC-landen. 
Daarnaast vertegenwoordigde hij de Neder-
landse IC tijdens de Windmill Cup, de Colum-
bus Trophy en speelde hij mee in Berlijn, Vil-
lar, Genève, Barcelona, Brussel, Antwerpen en 
Londen (o.a. op Queens). Verder deed hij mee 
met de Francis Wallis Cup uit en thuis tegen 
de Engelse IC, ook met een overwinning! Ik 
heb menig keer met hem gespeeld tijdens de 
ontmoetingen tegen de Belgen, waarbij hij op-
trad als captain en ik herinner me hem hierbij 
vooral als flamboyant spreker tijdens de afslui-
tende diners!
Albert was gastlid van de IC’s van Engeland, 
België, Zwitserland, Zuid-Afrika en Tsjechië.

In zijn maatschappelijke leven vervulde hij veel 
managerfuncties. Hij was o.a. medeoprichter 
van D’66. Dit alles tekende Albert als een veel-
zijdige en sterke persoonlijkheid.
Ook zijn hobby’s, filosofie (Spinoza), reizen, ski-
en, golfen (het genootschap) en vinologie, gaven 
hier blijk van.
We zullen de vragen tijdens de rondvraag van 
de ALV van een van de oudste clubleden missen!
Zelf denk ik met dankbaarheid terug aan een 
nadrukkelijk aanwezige, erudiete, bewogen, hu-
morvolle en oprechte vriend!

Jaap Arends
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IC golfdag, 2 oktober 2015

Het is bijna traditie geworden dat de deelne-
mers aan het jaarlijkse IC golfevenement op 
de prachtige Eindhovensche Golf de ronde in 
een polo kunnen spelen en dat op 2 oktober! 
Nog nooit waren er zoveel aanmeldingen. Ik 
mag wel zeggen dat deze happening één van 
de hoogtepunten is van het jaarlijkse IC pro-
gramma en voor mij in het bijzonder nu ik sinds 
2014 werkzaam ben in de golfwereld.
Een gastvrije ontvangst met koffie en appel-
taart, weerzien met veel ‘oude’ bekenden en 
daarna natuurlijk waar het allemaal om draait 
deze dag : golf. Heerlijk om als eerste te kunnen 
en mogen starten, samen met Pauline Sanders 
en Johan Vekemans. Ik had ook nog eens de eer 
om als eerste te mogen afslaan, maar ja, toch 
wel handig om je even iets beter voor te be-
reiden en dat zou ik toch zeker moeten weten! 
Na iets te lang te gezellig aan tafel te hebben 

gesproken met enkele IC-ers sloeg ik meteen 
mijn eerste bal de bossen in, daarna tegen een 
boom en toen lag ik zelfs nog verder tussen de 
bomen. Ik zei meteen: “Ik pak hem wel op, haal 
toch geen stablefortpunt meer voor het team”. 
Tot Pauline zei dat er ook gespeeld wordt om 
de individuele bruto totaalscore. Goede tip. Na 
gestart te zijn met een tripple bogey op deze 
1e hole ging het steeds beter en speelde ik de 
2e negen goed met 2 boven de baan. Helaas 
heb ik niet veel kunnen bijdragen aan de team-
score, aangezien ik maar 4 slagen ‘mee’ krijg. De 
uiteindelijke score van 83 bruto zou misschien 
toch wel eens in de prijzen kunnen vallen. Maar 
ja, als je als 1e gestart bent komen er nog heel 
wat scores binnen …

Pauline, Johan en ik hebben na onze ronde 
ruim de tijd gehad om lekker van een drankje 

Tom Nijssen, winnaar van de Henk van Riemsdijk Cup
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te genieten in het warme zonnetje dat er nog 
steeds was. Nadat alle flights binnen waren zijn 
we uiteindelijk aan tafel gegaan. Volle bak in het 
clubhuis, want er waren nog enkele partners 
en IC-leden bij gekomen. Na het welkomst-
woord van onze voorzitter Joost hebben we 
heerlijk gegeten en na het toetje volgde tradi-
tiegetrouw meteen de prijsuitreiking. Het was 
ondertussen behoorlijk laat geworden en aan-
gezien ik de volgende morgen om 5.15 uur al 
ergens in Amersfoort moest zijn voor een trip 
naar Schiermonnikoog vroeg ik even aan Anja 
of ik tot het echte einde moest blijven. Koef 
(excuses, Mark) meldde mij meteen dat mijn 
eventuele prijs dan zou worden doorgescho-
ven, maar ja, ik wilde eigenlijk ook niet weg. 
Ik was toch wel erg benieuwd of Mark tijdens 
zijn speech het nog eens zou hebben over een 
voetbalclub uit Rotterdam waar hij toch wel 
enigszins bij betrokken is …. Gelukkig, welge-
teld 19x heeft hij het er maar over gehad, dus 
dat viel mee.  

Alle gekheid op een stokje: het is altijd een 
heerlijke zit, zeker na een lekkere maaltijd, uit-
buiken met een kopje koffie of thee in de Ches-
terfields en luisteren naar onze Koef. Mooie 
prijzen, leuke prijzen, grappige prijzen, team-
prijzen, sommige personen heb ik wel 3 maal 
naar voren zien komen. Gezellige, mooie groep 
unieke personen en persoonlijkheden bij elkaar. 
Koef heeft in elk geval onze spijsvertering een 
behoorlijk stuk geholpen met zijn speech!

Na de scores van de nummers 3 en 2 te heb-
ben gehoord, wist ik dat ik uiteindelijk de beste 

brutoscore zou hebben. Ben al eens vaker net 
achter Tom en Betty geëindigd, maar nu toch 
eens net een slag beter. Uit handen van Koef 
kreeg ik de beker uitgereikt en na een paar 
woorden was het de hoogste tijd om terug te 
gaan naar Amersfoort.
Kortom : Top Dag!
Tot slot een extra bedankje aan Anja, die met 
haar team deze IC-golfdag weer tot in de punt-
jes toe heeft verzorgd !

Tom Nijssen

UITSLAGEN
Beste bruto score
(de ‘Henk van Riemsdijkbeker’)
1. Tom Nijssen (83 slagen)
2. Betty Stöve (84 slagen)

Stableford (de ‘Betty Stöve Trofee’)
1. Frits Don (36 pnt)
2. Rolf Thung (34 pnt)

Teamprijs
Maarten Keunen, Wouter Fok en Rolf Thung 
(74 pnt)

Partnerprijs
Albertine Schneider (33 pnt)
Neary heren:  Piet Veentjer
Neary dames:  Albertine Schneider
Longest heren:  Rolf Thung
Longest dames:  Betty Stöve
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IC successen bij de WK veteranen
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VVoor het eerst dit jaar werden de WK veteranen 
in 3 verschillende groepen, in 3 verschillende lan-
den en op 3 verschillende data gespeeld.
De young veterans (35-45) beten in maart in 
Antalya/Turkije het spits af. Voor ons nieuwe lid 
Stephanie Gomperts was er 3-voudig succes. In 
de teamwedstrijden om de Suzanne Lenglen cup 
(35+) haalde het Nederlandse team de finale, die 
zeer nipt met 1-2 werd verloren van Duitsland. In 
de individuele kampioenschappen waren er nog 2 
medailles voor Stephanie: een gouden medaille in 
de mixed (40+) samen met Marcus Hilpert en een 
bronzen medaille in de damesdubbel (35+) met 
Debby Haak.

Tijdens de WK seniors (50-60) die gespeeld werd 
in La Baule/Frankrijk was de medailleoogst wat 
minder groot. Alleen Nora Blom kwam met een 
medaille thuis: brons in het damesdubbel (60+) 
met de Amerikaanse Tina Karwasky.

In Antalya/Turkije streden de super seniors (65-
85) in september om hun WK medailles. 
Ellie Krocké was als vanouds weer zeer succesvol: 
in de single (70+) bereikte zij de finale, waar zij 
met 0-6;4-6 haar meerdere moest erkennen in de 
vroegere Australische, maar nu voor Frankrijk uit-

komende Gail Benedetti. Ook in het damesdubbel 
was er zilver voor Ellie samen met haar partner 
Jacky Boothman; de beslissende champions tie-
break ging met 5-10 verloren.
Het herenteam (65+) bestaande uit Henk Korte-
ling, Peter Vaarties, Frank van Lerven en Hans Ada-
ma van Scheltema verloor om de Britannia cup 
in de halve finale van de latere wereldkampioen 
Spanje, maar sleepte met een 2-1 overwinning op 
Frankrijk toch nog een bronzen plak uit het vuur.
Ten slotte was er ook nog een bronzen medaille 
voor het koppel Carol Campling, zus van Gail, en 
Hans Adama van Scheltema in de mixed 65+.

Hans Adama van Scheltema

Stephanie Gomperts

Deelnemers aan de Clinic Sylvia Tóth
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Leven na het tennis: Amanda Hopmans

“Ben ongelooflijk liefhebber van tennis’’
door Peter Klein

Alphen aan den Rijn – Feitelijk veranderde er niet zo veel voor Amanda Hopmans, toen 
zij in 2003 haar profcarrière beëindigde. De Brabantse uit Riel, gemeente Alphen, bleef 
als trainer en coach werkzaam in de sport, waar zij van kinds af aan al met veel passie 
mee bezig was. “Ik was en ben nog steeds een ongelooflijk liefhebber van tennis”, zegt 
ze tijdens een interview op haar werkplek in het fraai, naar de eisen des tijds ingerichte 
tenniscentrum Nieuwe Sloot in de Zuid-Hollandse gemeente Alphen aan den Rijn. 

M“Mijn vader voetbalde bij Willem II”, vertelt 
Hopmans.”Als kind ging ik altijd met hem mee. 
Ook toen hij vanwege een knieblessure niet 
meer in het eerste mocht voetballen, bleef hij 
voor zijn voetbalclub bij de jeugd actief. Het 
tennispark van TC Tilburg ligt, zoals je weet, 
naast het stadion van Willem II. Daar was ik dus 
elke dag te vinden en probeerde ik zoveel als 
mogelijk was te tennissen.” Het leverde de nu 
39-jarige Brabantse meteen enige wetenschap 
op voor de rol van trainer en coach, die ze 
thans vervult. “Bij mij kwam het van binnen uit. 
Ik moest zelf mijn weg zoeken. Tegenwoordig 
denk ik wel eens, dat we de huidige talenten 
iets teveel pamperen. Je zult als kind ook zelf 
initiatieven moeten nemen.”

Doen en laten
“In een artikel over Richard Krajicek las ik niet 
zo lang geleden een uitspraak van hem over 
doen en laten”, vervolgt Hopmans. “Dat sprak 
mij erg aan. Hij vertelde dat je om de top te be-
reiken heel veel moet doen. Maar zei er meteen 
bij, dat je er ook heel veel voor moet laten. Veel 
en hard trainen doen we nog steeds, maar ik 
merk wel dat de jeugd minder bereid is om er 
veel voor te laten. Al moet ik er wel bij zeggen, 
dat ik in mijn jeugdjaren niet zoveel keuzes had 
om wat anders te gaan doen.”

Haar inzet als tiener bleef niet onopgemerkt, de 
jonge Amanda werd al snel geselecteerd voor 
de toenmalige Brabantse districtstrainingen 
onder leiding van Leonne van den Wildenberg, 
de burgemeestersdochter uit Goirle, thans als 

Leonne Heffels-van den Wildenberg nog actief 
als trainer en vooral jeugdcoach in Amsterdam. 

“De districtstrainingen vormden voor mij een 
tijd waarin ik veel geleerd heb”, gaat Hopmans 
verder. “Ik heb alle stadia van de fasetrainingen 
uit die tijd doorlopen. Hard werken, heel veel 
doen, maar nog steeds ook heel erg veel laten. 
Persoonlijk vind ik het jammer, dat het distric-
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tenstelsel is afgeschaft. Dat stelsel heeft in de 
loop der jaren veel talent naar voren gebracht. 
Ik weet best dat toptennis een golfbeweging is, 
maar de laatste jaren komt er uit de jeugd wel 
heel weinig naar voren.”

Hoogtepunten
In februari 1994 werd Amanda Hopmans, nog 
net geen 18 lentes jong, officieel tennisprof. In 
de begintijd een avontuur, dat al heel snel suc-
ces opleverde met kwartfinales in 10.000 dollar 
Futures in Botswana en Zimbabwe. Het eerste 
profjaar eindigde met een kwartfinale in een 
25.000 dollartoernooi in Australië en een plek 
binnen de eerste 600 speelsters op de mondi-
ale ranking. Toen de Brabantse in 2003 prof af 
werd, had ze acht ITF-titels op haar naam gezet 
en was ze op alle Grand Slamtoernooien tot 
een of meerdere optredens gekomen. “Ook 
toen ik uit Jong Oranje werd gezet, heb ik nooit 
aan stoppen gedacht. Ik denk daardoor wel dat 
ik alles uit mijn carrière gehaald heb”, blikt Hop-
mans terug.
Gevraagd naar de voor haar hoogtepunten uit 
haar loopbaan, ontstaat er toch enige aarzeling. 
“Eerlijk gezegd weet ik dat niet zo erg precies”, 
klinkt het uit de mond van de vaak iets te be-
scheiden Hopmans. Maar als de interviewer 
meldt een mooi hoogtepunt op zijn netvlies te 
hebben staan, zegt ze: “Laat mij raden. De over-
winning op Iva Majoli in de Fed Cupwedstrijd 
in 1998 tegen Kroatië.” Een magistrale 6-1 6-0 
zege op de winnares van Roland Garros van 
1997, die in het bloedhete tennisstadion van 
Goran Ivanisevic op het vakantie-eiland slechts 
door weinigen werd aanschouwd en waar wei-
nig over geschreven werd. Voor de Nederlandse 
media stond de nederlaag mede door het ont-
breken van Brenda Schultz en de aanwezigheid 
van Majoli immers tevoren vast. “Waar ik ook 
heel blij mee ben, was mijn finaleplaats bij het 
WTA-toernooi in Warschau in 2000”, vult Hop-
mans aan. “Daar won ik in een week van een 
rijtje bekende en sterke speelsters.” Alleen een 
WTA-titel ontbreekt helaas op haar palmares.

Toekomst
Als gepassioneerd liefhebber van tennis bleef 
Amanda Hopmans ook na haar afscheid van de 

Tour actief in de sport van racket en bal. Als 
trainer, maar ook als coach. “Ik zou graag een 
topcoach worden en wie weet ben ik het al. 
Ik wil wat meer af van dat te bescheiden.” De 
Brabantse heeft veel zelf moeten doen, voor 
jong talent een goede leerschool om van haar 
te vernemen hoe ze dat heeft gedaan en wat 
ze ervoor heeft gelaten. “Door mijn reizen en 
uit de tenniscompetitie in binnen- en buiten-
land heb ik geleerd, dat ik in een klein team met 
coach beter functioneer”, weet Hopmans. De 
coachwereld is toch een mannenwereld. Ik heb 
dan ook veel waardering voor Andy Murray, die 
Amelie Mauresmo als coach heeft aangetrokken 
en haar nu ook handhaaft. Zelf zou ik ook eens 
zo’n klein smurfje naar heel erg goed willen op-
leiden. Comfortabel 1 op 1. En ik zou mij ook 
meer willen bezighouden met management. Te-
genwoordig zoekt namelijk iedereen geld om te 
kunnen tennissen. Als dat er niet is, gaan ze niet 
verder met hun loopbaan. Vroeger thuis hadden 
we ook niet de middelen om te reizen. Maar we 
hebben met creativiteit oplossingen gezocht. 
Het heeft mij nooit belemmerd.”

Een nieuwe pupil wenkt aan het eind van het 
interview naar Amanda Hopmans. Bepaald niet 
zomaar een nieuwe pupil, maar de jonge rol-
stoeltopper Diede de Groot. “Een aantal jaren 
geleden heb ik mij via een cursus bij laten scho-
len in het rolstoeltennis”, sluit de geboren Bra-
bantse af. “Diede en ik werken nu een jaar sa-
men. En ik moet zeggen, ze heeft grote stappen 
gezet.” De nieuwe loot aan de tennisboom van 
Hopmans, 19 jaar pas, rukte op naar de negende 
plek op de wereldranglijst en houdt daarmee de 
traditie in stand, dat Nederland toonaangevend 
is in deze tak van sport.
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Familie/clubdag

Op zondag 13 september reisden Evert Schnei-
der, Jaap Arends, Christiaan Feenstra, Nick 
Fleury, Louk Sanders, Hendrik Jan Davids, Anja 
Ybema, Susanne Trik, Guido Hornman, Step-
hanie Rottier en ondergetekende af naar het 
Tenniscenter Heuvelrug van Tjerk en Charlotte 
Bogtstra in Doorn voor de jaarlijkse familie- en 
clubdag. In hun kielzog volgden nog een 20-tal 
partners en (klein)kinderen.

Na de ontvangst met koffie en thee was er een 
voor elk wat wils programma.
Zowel voor kinderen als volwassenen was er 
de mogelijkheid om te tennissen en te golfen, 
waarvan gretig gebruik werd gemaakt.
Ook de knutseltafel was bij de kinderen erg in 
trek, hetgeen de IC-(st)ers alle gelegenheid gaf 
om bij te praten en de meest recente aanwin-
sten in het IC-museum te bekijken.

Hoogtepunt van de dag was, naast de door 
Charlotte voortreffelijk verzorgde lunch, on-
getwijfeld de workshop kickboksen voor de 

kinderen met voor de (groot)ouders de moge-
lijkheid om hun (klein)kinderen van een totaal 
andere kant te zien.

De ongedwongen, gezellige en sportieve dag 
werd rond 16.00 uur afgesloten met een hapje 
en een drankje en met het vaste voornemen 
van de aanwezigen om ook in 2016 bij de fami-
lie/clubdag aanwezig te zijn.

Hans Adama van Scheltema
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Jean-Julien Rojer en Horia Tecau

Uitreiking van de IC Holland Award 2015 aan 
Jean-Julien Rojer tijdens het ABNAMRO World Tennis 
Tournament door toernooi directeur Richard Krajicek 

en IC voorzitter Joost Wijnhoud.

Jean-Julien Rojer en
Horia Tecau,
winnaars herendubbel
World Tour Finals 2015

Jean-Julien Rojer en
Horia Tecau, winnaars
herendubbel Wimbledon
2015



Ja
ar

bo
ek

 2
01

6

18

O
Uitwisseling IC tegen KNLTB topjeugd

Op 28 maart waren we te gast bij HLTC De 
Metselaars, voor de meesten van ons bekend 
als gewoon De Mets. Het voelde een beetje 
als thuiskomen na al die keren dat we hier ge-
speeld hebben, voor competitie en zeker ook 
de (toen nog) Siemens Open. Op de website 
vind je een beknopte geschiedenis die deze 
club eigenlijk te weinig eer doet. Als je echter 
enkele foto’s ziet (zoals deze hieronder) en 
welke (IC-)spelers de vereniging heeft voortge-
bracht (zoals Hans van Dalsum, Marijke Jansen, 
Trudy Groenman, Piet en Els Veentjer, Huub van 
Boeckel, Marcella Mesker, Richard Krajicek en 
Robin Haase) dan voel je je direct onderdeel 
van het Nederlands tenniswalhalla. Prachtig ge-
woon.

Dus na even de sfeer gesnoven te hebben 
bewegen wij ons naar het recent vernieuwde 
clubhuis waar wij opgewacht worden door Ivo 
Pols. Met trots vertelt hij over de opknapbeurt 
en dat het plafond in originele staat is terugge-
bracht. Zijn door de zon gebruinde gezicht ver-
raadt meteen dat hij zelf geen kwast in handen 
heeft gehad, misschien alleen maar beter zo.

We worden opgewacht door de gretige jonge 
mannen die er uit zagen alsof ze ons een lesje 
wilden geven. Na een verse koffie voor ons en 
een frisje voor de jeugd wordt het toch wel 
tijd dat er gespeeld gaat worden. Als gevolg van 
blessures viel bij zowel het KNLTB als IC team 
een speler af en dus speelden we 3 tegen 3. 
Fernon Wibier was dolblij om weer te mogen 
´schaken´ buiten op de gravel prestigebanen 

van De Mets. Dat heeft Tom Moonen gewe-
ten want hij kreeg een lesje ‘nederigheid’, wat 
resulteerde in een uitslag van 6-0, 6-1 voor 
deze doorgewinterde IC-er. Daarnaast speelde 
Edwin Kempes, tegenwoordig Wellness mana-
ger bij Spa Sport Hotel Zuiver, gelegen in het 
Amsterdamse bos, tegen Ruben Konings. Ook 
al claimde hij in de winter minder getraind te 
hebben, was dat niet direct in zijn spel terug te 
zien. Ruben gaf kranig weerstand maar Edwin 
wist met enige overtuiging de wedstrijd met 
6-3 7-5 in zijn voordeel te beslissen. Ten slotte 
wist Siem Fenne toch nog een overwinning na-
mens de KNLTB te behalen door een zwaarbe-
vochten super tie-break (als 3e set) naar zich 
toe te trekken.

Ruben Konings (li.) en Edwin Kempes



De weersomstandigheden waren zoals ze in 
maart op De Mets behoren te zijn en dus wa-
ren we maar al te blij met een lange hete dou-
che na de wedstrijden. Na een goede evaluatie 
met de jonge spelers nemen we afscheid en 
kunnen wij ons allen opmaken voor het gravel.

Stephen Notenboom 

Stephen Noteboom (li.)
en Siem Fenne

Femon Wibier (li.) en Tom Moonen
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View the full FORCE series online at dunloptennis.nl
#OWNYOURGAME

Featuring the new SR-X Shock Reduction handle system

Allowing you to feel the ball, not the impact

THE MOST ADVANCED AERODYNAMIC FRAME
WE HAVE EVER ENGINEERED,

PROVIDES ULTIMATE SPEED AND POWER
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View the full FORCE series online at dunloptennis.nl
#OWNYOURGAME

Featuring the new SR-X Shock Reduction handle system

Allowing you to feel the ball, not the impact

THE MOST ADVANCED AERODYNAMIC FRAME
WE HAVE EVER ENGINEERED,

PROVIDES ULTIMATE SPEED AND POWER

Dit jaar is de nieuwe website in gebruik genomen. We proberen mee te gaan met de website 
mode, want ook websites kennen trends. Een website moet herkenbaar, betrouwbaar, duidelijk en 
onderscheidbaar zijn. Nu zullen we hierin niet voorop gaan lopen, maar we zullen in ieder geval 
proberen om de website attractiever te maken vooral met meer foto’s en video’s. 
Onze website www.ic-tennis.nl moet een bijdrage leveren aan onze rol om de tennishistorie en 
-cultuur in Nederland uit te dragen en waar mogelijk de topjeugd in Nederland te ondersteunen 
in haar ontwikkeling naar professioneel tennis. We willen er onze naamsbekendheid mee ver-
groten. Ook willen we op de site voor iedereen duidelijk maken welke IC evenementen worden 
georganiseerd, waar ze plaatsvinden en wie de organisator is. 
Onze actieve leden behalen successen en met de IC website zullen wij hierover informeren samen 
met onze Facebook site IC The Netherlands, die door ons lid Marian Laudin met zoveel passie 
wordt onderhouden. Als er nieuws is, krijgen alle leden een herkenbaar emailbericht ter info.
Ten slotte een oproep aan alle leden: Suggesties, foto’s, video’s, YouTube links enz. worden zeer 
gewaardeerd. Stuur ze naar bestuur@ictennis.nl.

Wouter Fok
Webbeheerder

De nieuwe website van de Internationale 
Lawn Tennis Club van Nederland



A
De Fed Cup

Afgelopen jaar heeft de IC in de voorbereidingsweek van de Fed Cup het Nederlandse team twee 
maal opgezocht. De eerste keer was in Apeldoorn, waar het Fed Cup team speelde tegen Slowa-
kije. De tweede keer was in ‘s Hertogenbosch in de voorbereiding tegen Australië. Beide keren 
werd er met 4-1 gewonnen. Het kan bijna niet anders dan dat de gezelligheid, de mooie verhalen 
en de tips van de oud-internationals hebben bijgedragen aan het succes van het team. 
Fantastisch Kiki Bertens, Richel Hogenkamp, Michaëlla Krajicek, Aranxta Rus en coach Paul Haar-
huis! Gefeliciteerd met het bereiken van de Wereldgroep en succes tegen Rusland op 6 en 7 
februari 2016 in Moskou!

onderste rij: Arantxa Rus, Kiki Bertens en Richel Hogenkamp (speelsters Fed Cup team)
bovenste rij: Michaëlla Krajicek (speelster), Nicole Jagerman, Stephanie Rottier, Paul Haarhuis (captain Fed Cup team) 
en Joost Wijnhoud (voorzitter IC)
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IC Nederland – IC België

Op 14 en 15 november werd door de Nederlandse en Belgische IC’s voor de 13e maal gestre-
den om de trofee die de naam draagt van de voormalige Belgische international Jacques Peten.  
Aanvankelijk was het de bedoeling een vierlandenwedstrijd te organiseren − en Duitsland en 
Oostenrijk − maar dat bleek uiteindelijk te ambitieus.
De samenstelling van het Nederlandse team kostte de nodige hoofdbrekens, maar gelukkig kon 
een beroep worden gedaan op een aantal, vaak sterke, gastspelers.
Gespeeld werd in de uitstekende accommodatie met bijbehorende perfecte ambiance van Ten-
niscenter Heuvelrug (Doorn) − steeds meer het IC home − waar ons lid van verdienste Tjerk 
Bogtstra samen met zijn echtgenote Charlotte de scepter zwaaien. Ook het IC museum dat 
veel aandacht trok van zowel de Belgische bezoekers als van onze gastspelers bevindt zich in de 
Heuvelrug. 

De wedstrijden verliepen in een ontspannen sfeer en lieten niet zelden een hoog niveau zien. 
Als uitblinkers aan Nederlandse kant kunnen worden genoemd Martin Koek en de gastspelers 
Frits Raaymakers en Carola van Fraaijenhoven. Een en ander resulteerde in een einduitslag van 
11-5 in het voordeel van de Nederlandse IC waarmee de trofee na het verlies in 2012 terug in 
Nederlandse handen is.
Het diner op zaterdagavond vond plaats in de sfeervolle Oranjerie van Huize Doorn, toevluchts-
oord van de laatste Duitse keizer. Een van de hoogtepunten van de avond was de overhandiging 
van het IC trainingspak aan de als altijd aimabele Belgische captain (en buitenlands lid van onze 
IC) Daniel Charles.

Fried Schmitz
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1970 Peter Scholtz
1971 Piet Veentjer
1972 Evert Schneider
1973 Jan Hordijk
1974 Ivo Rinkel
1975 Piet van Eijsden
1976 Marian Laudin
1977 Rolf Thung
1978 Wouter Fok
1979 Michiel Schapers
1980 Nick Fleury
1981 Jaap Arends
1982 Wim Stoop
1983 Louk Sanders
1984 René Heffels
1985 –
1986 Frits Don

1987 Tom Nijssen
1988 Mark Koevermans
1989 Paul Haarhuis
1990 Stanley Franker
1991 Tom Okker
1992 –
1993 Jacco Eltingh
1994 Brenda Schultz
1995 Henk Goris
1996 Hans van der Weg
1997 Karin van Essen-Moos
1998  Hans Adama van 

Scheltema
1999 Hendrik Jan Davids
2000 Ab Kloezen
2001 Just Barth
2002 –

2003 –
2004  Hans Adama van 

Scheltema
2005 Jan Siemerink
2006  Ada de Laive/Theo 

Bollerman
2007 Nora Blom
2008 Rolf Thung
2009 Robin Haase
2010 Jaap Arends
2011 Raemon Sluiter
2012 Martin Koek
2013 Peter Scholtz
2014 Tjerk Bogtstra
2015 Marijke Jansen

Dutch IC-Cup

Henk van Riemsdijk Cup

IC-Holland Award

1983 Willem Maris
1984 Hans van Dalsum
1985 Rolf Thung
1986 Hans van Swol
1987 Wim Breukink
1988 Jan Beukers
1989 Rolf Thung
1990 Rob Kuijpers
1991  Trudy Hoolboom-

Groenman
1992 Ada de Laive-Bakker
1993 Rolf Thung

1994 Tom Okker
1995 Peter Scholtz
1996 Ab Kloezen
1997 Maarten Keunen
1998 Just Barth
1999 Evert Schneider
2000 Peter Soeters
2001 Stephen Noteboom
2002 Jan Beukers
2003 Marcella Mesker
2004 Tine Zwaan
2005 Wouter Fok

2006 Henk Goris
2007 Stephen Noteboom
2008  Trudy Hoolboom-

Groenman
2009 Tine Zwaan
2010 Hester Witvoet
2011 Betty Stöve
2012 Tom Okker
2013  Trudy Hoolboom-

Groenman
2014  Johan Vekemans
2015  Tom Nijssen

1993  Jacco Eltingh/Paul 
Haarhuis

1994 Jacco Eltingh
1995 Brenda Schultz
1996 Richard Krajicek
1997 Fed Cup Team:
  Brenda Schultz, Miriam 

Oremans, Manon 
Bollegraf, Caroline Vis, 
Kristie Boogert

1998  Jacco Eltingh/Paul 

Haarhuis
1999 Manon Bollegraf
2000  Kristie Boogert/ 

Miriam Orlemans
2001 Sjeng Schalken
2002 Jan Siemerink
2003 Martin Verkerk
2004 –
2005 Michaëlla Krajicek
2006 –
2007 Robin Haase

2008 –
2009 Thiemo de Bakker
2010 Esther Vergeer
2011 Robin Haase
2012 Kiki Bertens
2013 Robin Haase
2014  Jean-Julien Rojer
2015 Jean-Julien Rojer

Kea Bouman (†)
Jacco Eltingh
Paul Haarhuis

Richard Krajicek
Tom Okker
Betty Stöve

Henk Timmer (†)

IC-Centenary Awards (23-12-1999)
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PROGRAMMA 2016

DATUM EVENEMENT LOCATIE

14 februari Sponsordag ABN Amro Rotterdam

14 februari ALV ABN Amro Rotterdam

5 maart IC Academie Doorn

26 of 27 maart Match tegen de jeugd Scheveningen

juni Francis Wallis Cup Doorn

19 juni Tennisclinic Sylvia Toth Den Haag

21-27 juni Wimbledon trip Birmingham/Londen

3 juli IC Council Londen

september Match IC Duitsland 

19 november 85 jarig Jubileum Groot raadsel

23 september 43e Voetbalwedstrijd HVV-IC Den Haag

9 oktober 34e Golfdag Valkenswaard

december IC Holland Award n.t.b.

RESULTATEN 2015
9 februari Uitreiking IC Holland Award aan Jean-Julien Rojer

28 maart Match IC – Top jeugd 2-1

2 oktober IC Golfdag – Winnaar Tom Nijssen

16 oktober Voetbalwedstrijd HVV – IC 4-2

14/15 november Match IC Nederland-IC België 11-5
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Overleden leden
Erevoorzitters
W.J.R. Dreesmann
drs A.C. Reidt

Ereleden
mr G.F.W. van Berckel
mr J.D. van den Berg
jhr mr R. de Brauw jr
D. Croll
mr A. Diemer Kool
mr M. van der Feen
P.D.A. van der Heyde
mr H.F. Hoyer
jhr C. van Lennep
mr C.H. Muntz
ir P.F.S. Otten
ir F.J. Philips
mr C. Punt
jhr L.J. Quarles van Ufford
jhr H.A.C. van Riemsdijk
I.F. Rinkel
G.J. Scheurleer
mr D.U. Stikker
A.C. van Swol
H. Timmer
mw K. Tiedemann-Bouman
C. Vreedenburgh
drs J. van de Weg

Leden van verdienste
C.R. Beek
C.K. Dekker
prof. J.H.A. van der Drift
W.O. Duys
B.C.W. Koers
H. Kuiphof
K. Muijs
H.A. Pellikaan
mr H.B. Peters
mr dr J.F.A. de Soet
W. Stoop
W. Tappenbeck
H.J. Teengs Gerritsen
ir J. Velds

Leden
H.A. Biesheuvel
drs J. Bijker
ir J. Boon
drs A.M. Borren
ir J.L.P. Bouman
W. Breukink
G.F. de Bruyn Kops
C.A. Bryan
G.R. Castendijk
J. van Dalsum
A.E. Dehnert
F. Dogger
dr Th. van Eek
H.G. Eilers 
E.F. Eriksson
drs H.R.M. van Gasselt

R.J. van Gelder
prof. drs J.H. Goris
J. Hajer
J.W.F. van der Heide
W.J. Heynen
G.W. Holst
J.A. Karamoy
drs A. Kloezen
ir A. Knappert
H.L.G. Koopman
J.H. Knottenbelt
J.J.C. de Kuiper
J.P.A. Linck
drs A.C. Lijsen
mr W. Marinkelle
ir W.D. Maris
mr D.M. Meertens
dr Ch. Mendes de Leon
ir R.C. Nauta
mr A.S. van Nierop
J. van Olst
M. Oosting
ir J.A. Pennink
mw J.W. Ridderhof-Seven
drs L.I. Rinkel
G.W. Scheurleer
P.N. Scholtz
mr R. van Steeden
mr J.W. Taminiau
D. Teschmacher
mr J. Volkmaars
M. Wetselaar
mr H. Wilton
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Buitenlandse leden
Argentinië
J.E. Esponda
E. Morea

Australië
R.N. Howe
J.D. Newcombe
A.D. Roche
K.R. Rosewall

België
T. Brasseur
D. Charles
R. Goethals
G. Kaisin
M. de Marneffe
C. Mercelis
B. Mignot
J.T. Moretti
mw L. Sliepen

Brazilië
A. Vieira

Canada
P. Dimmer
D. Gilchrist
F. Mott-Trille
M. Young

Duitsland
P. Dinckels
F. Feldbausch
W.A. Hofer
A. Kurucz
H.J. Plötz
Dr. B. Windhoff
W. Bungert
C. Kuhnke
B. Nitsche

Frankrijk
M. Bouffard
M. Leclercq
G. Rébut
T. Pham

Hongarije
T. Hagóri
G. Zoltan

Ierland
R.F. Egan

India
V. Aggerwal
K.C. Anand
M.S. Appa Rao
R. Kashyap
R.C. Khanna
R. Liberhan
S. Minotra
S. Misra
J. Pradesh
Y. Prasad
P.L. Reddy
H. Seshadri
B. Singh
J. Singh
M. Singh
R.I. Singh
A. Wallia
D. Wallia

Israël
H. Jankelowitz

Italië
R. del Bello
M. Gilardelli
A. Loewy
G. Merlo

Japan
T. Chomabayashi
S. Yoshii

Kroatië
N. Pilic

Luxemburg
G. Logelin
J. Offenheim
H. Reiter

G. Weyrich

Mexico
R. Belmar
F. Lisci
M. Mestre
M. Monroy
E. Martinez Lanz

Monaco
M. Borghini
B. Caramello
M. Kizlink
A. Manigley
G. Pasquier
J.Z. Pifat
R. Pulido
M. Thuillier
F. Truchi
A. Viviani

Nieuw Zeeland
mrs. C. McIntyre
D. Shaw
A.W. Tills

Pakistan
S. Ahmad

Roemenië
I. Nastase

Rusland
B. Fomenko

Spanje
J.M. Tintoré Turull
C. Casado

Tsjechië
J. Medonos

Uruguay
J. Lacarte
J.P. Brisson
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Venezuela
H. Hosé

Verenigd Koninkrijk
J.E. Barrett
H.T. Baxter
A.H. Billington
Sir Mervyn Brown
Sir Brian K. Burnett
A.J. Clayton
A.C. Compton Dando
M. Cox
C.J. Gorringe
A.B. Greatrex
M.P. Hann
B. Hatton
C.B. Hutchings
J.E. Innocent
D.A. Lloyd
M. Kizlink
W.A. Knight
J.R. McDonald
I.A. McDonald
P. Mockridge
G. Newton
G.L. Paish
J.G. Paish
Alan Purnell
J.J.F. Robinson
P. Siviter
R. Taylor
G.L. Ward
B.N.A. Weatherill
R.K. Wilson

Verenigde Staten van 
Amerika
A.W. Bunis
L.J. Fitz Gibbon
F.T. Kovaleski
B. Patty
J. Powless
M. Riessen
E.V. Seixas, Jr.
S. Smith
T. Sperry
T. Trabert

Zuid-Afrika
G. Forbes
J. Hubert
C. Webber

Zweden
B. Bengtsson
O. Bengtsson
B. Borg
B. Hansson
L. Myrhman
L. Nordenhök
M. Petterson
U. Schmidt
T. Svensson
E. Wennerström
A. Jarryd

Zwitserland
D. Auberson
J. Buttkus
M. Frösch
H. Grimm
D. Sturdza

NPN
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INNOVATIEF EN  
ONDERSCHEIDEND

NPN, 
WIE ZIJN WIJ 

VAN IDEE 
TOT REALISATIE
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